برنامه درسی آموزش تکمیلی غیرحضوری و مجازی (رشته تفسیر و علوم قرآن) نیمسال اول 97-98

تذکـزات
 -1تِ تواهٖ اعالػات هٌذسج دس جذٍل؛ اػن اص ػٌاٍٗي دسٍس ،هحذٍدُ ،وتة ٗا جضٍات دسسٖ ،واسػولٖ ٍ تِ ٍٗژُ تِ اهتحاًات «هیاى تشم» تَجِ داضتِ تاض٘ذ.
 -2صهاى اًتخاب ٍاحذ ،حزف ٍ اضافِ ،حزف اضغشاسٕ ،دسخَاست هشخػٖ ٍ ...سا اص عشٗك «تمَین آهَصضی» (هٌذسج دس غفحِ اٍل ساٗت جاهؼِ الضّشا) دسٗافت ًواٗ٘ذ.
 -3لثل اص اًتخاب ٍاحذ ،حتواً تشًاهِ دسسی هشتَط تِ خَد سا دسٗافت ٍ تش اساس آى ،اًتخاب ٍاحذ ًوائ٘ذ تا اص تذاخل اهتحاًات ٍ هطىالتٖ اٗيچٌ٘ي جلَگ٘شٕ ضَد.
 -4سؤاالت اهتحاًٖ پاٗاى ّش تشم ،تطشیحی ٍ سؤاالت ه٘اى تشم ،تستی هٖتاضذ.
 -5پاسخ سؤاالت دس خػَظ تشًاهِ دسسٖ ،هٌاتغ دسسٖ ،لَح ّإ فطشدُ دسٍس ٍ ...سا اص عشٗك جٌاب حجتاالسالم سجثی تا ضواسُ  12532112351جَٗا ضَٗذ .تِ جض سٍصّای تؼغیل ساػت 12-11غثح.
 -6تا تَجِ تِ اٌٗىِ تواهٖ اعالػِّ٘إ آهَصضٖ ٍ پژٍّطٖ ،اص عشٗك ساٗت جاهؼِالضّشا (غفحِ هشوض آهَصش غ٘شحضَسٕ) اًجام هٖضَد ،الصم است تِ عَس هٌظن تِ سایت ٍ ّوٌ٘غَس غفحِ ضخػٖ خَد
دس ساهاًِ داًصپژٍّاى هشاجؼِ داضتِ تاض٘ذ .ضوٌاً اعالػات خَد دس ساهاًِ داًصپژٍّاى سا ً٘ض دس غَست تغ٘٘ش ،تِ سٍص سساًٖ ًوائ٘ذ.
 -7عالتٖ وِ هطغَل تذٍٗي پاٗاىًاهِ ّستٌذ ،الصم است ّوِ هشاحل (اػن اص دسخَاست ضشٍع پاٗاى ًاهِ ،عشح اجوالٖ ،تفػ٘لٖ ،گضاسش پ٘طشفت ٍ دسخَاست دفاع سا اص عشٗك ساهاًِ پایاى ًاهِ پ٘گ٘شٕ
ًواٌٗذ .تشإ دستشسٖ تِ اٗي ساهاًِ ،تِ ساهاًِ داًصپژٍّاى (تخص پاٗاى ًاهِ) هشاجؼِ ًوَدُ ٍ پس اص دسٗافت فاٗل ساٌّوا ،اص جضئ٘ات اهش هغلغ ضَٗذ.
 -8تا تَجِ تِ اٌٗىِ ،هحذٍدُ دسسٖ تواهٖ هماعغِ (گشٍُ تفس٘ش) دس جذٍل رٗلالزوش گٌجاًذُ ضذُ خَاّطوٌذ است جْت جلَگ٘شٕ اص اضتثاُ ،وذ دسسٖ روش ضذُ دس جذٍل سا تا وذ دسسٖ وِ ٌّگام اًتخاب ٍاحذ
دسٗافت هًٖواٗ٘ذ هغاتمت دادُ ٍ ًسثت تِ ٗىٖ تَدى آى اعوٌ٘اى حاغل فشهاٗ٘ذ.
 -9عشح پشسطْإ اهتحاًٖ فمظ اص هحذٍدُّإ دسسٖ وتة ٍ ٗا جضٍُّاٖٗ است وِ دس ّش ً٘نسال تحػ٘لٖ ،دس لالة تشًاهِ دسسٖ اص عشٗك ساٗت اػالم هٖگشدد ،لزا هثاحث خاسج اص هحذٍدُّإ رٗلالزوش،
اگش چِ اح٘اًا دس فاٗلْإ دسسٖ غَتٖ ٍ ٗا غَتٖ تػَٗشٕ ٍ ٗا فاٗلْإ خالغِ دسٍس ،هَسَم تِ سفغ اضىال ،هغشح ضذُ تاضذ هَسد ًظش ًوٖ تاضٌذ.
ٍاحذّای هشتثظ تا عالب گشاهی غیشحضَسی:
فؼالیت

ٍاحذ

ًام هسؤٍل

تواس اص عشیك:

ایویل ٍاحذ:

کلیِ اهَس آهَصضی دٍسُ غیشحضَسی (سغح)3

هشکض آهَصش غیشحضَسی

اهَس هشتَط تِ پایاى ًاهِ ٍ تحمیمات کاسٍسصی (سغح )3

گشٍُ تفسیش ٍ ػلَم لشآى

تحمیمات پایاًی سغح 2

تحمیمات ػوَهی غیشحضَسی

اهَس اهتحاًات ٍ تشًاهِ دسسی

گشٍُ تفسیش ٍ ػلَم لشآى

خاًن غفشصادُ
آلإ ح٘ذسٕ
خاًن لاسوٖ
حاج آلإ سجثٖ

025 3211 2313

high.distance@jz.ac.ir
Tafsir.edu@jz.ac.ir
distance.res@jz.ac.ir

هطاّذُ کاسًاهِ تحػیلی  /اػتشاؼ تِ ًوشات اهتحاًی
دسخَاست هشخػی  /هطاّذُ اعالػیِّای جاهؼِالضّشا
تغییش اعالػات ضخػی (ضواسُ تلفي،آدسس ،ایویل ٍ)...

ساهاًِ داًصپژٍّاى

025 3211 2268
025 3211 2318
025 3211 2351

سایت جاهؼة الضّشاء

www.jz.ac.ir

خواهزان محتزم توجه فزمایید که تمامی دروسی که در گزوه تفسیز و علوم قزآن میان تزم دارند تنها (یک میان تزم) و آسمون آن همشمان تا تاریخ میان تزم دوم خواهد تود
کد درس

1108288

نام درس

واحد

پیصنیاس

اغَل فمِ 1

2

ًذاسد

منثع (کتاب)CD/
اغَل فمِ ،جلذ اٍل (هشحَم هظفش)
سی دی استاد تلَچیاى

محدوده

میانتزم/کارعملی

اص اتتذای کتاب تا اٍل تحج ػام ٍ خاظ

ًذاسد

حزفیات اغَل فمِ ّ( :1ش چٌذ تشخٖ اص هَسد حزفٖ تذسٗس ضذُ اًذ ٍلٖ سؤال اهتحاًٖ اص اٗي هَاسد عشح ًوٖضَد) الف) اص هثحث همذهِ :هثحث  ٍ 12 ٍ 11 ٍ 9 ٍ 8تحث الؼالهٔ الثا لثٔ :االعّشاد
اص ػالئن هؼٌإ حم٘مٖ ٍ تحث تٌثْ٘اى دس استؼوال لفظ دس ت٘ص اص ٗه هؼٌا ب) اص هثحث غح٘ح ٍ اػن :تحث «ٍّن ٍ دفغ» ٍ «ثوشُ ًضاع دس هؼاهالت» د) اص هثحث هطتك :جشٗاى ًضاع دس اسن صهاى
د) اص هثحث هفَْم ضشط :همتضإ اغل ػولٖ دس تذاخل اسثاب ٍ هسثثات ّـ) اص هثحث هفَْم غاٗت :الجْٔ االٍلٖ ٍ) اص هثحث داللت التضاء :غ٘ش اص هثال اٍل ص) توام تاب اٍاهش ٍ ًَاّٖ
اغَل فمِ 2

1108280

سی دی استاد تلَچیاى

هستمالت ػملیِ

حزفیات اغَل فمِ ّ( :2ش چٌذ تشخٖ اص آًْا تذسٗس ضذُاًذ ٍلٖ سؤال اهتحاًٖ اص اٗي هَاسد عشح ًوٖضَد) الف) فٖ جَاص التوسّه تالؼامّ فٖ الطثْٔ الوػذالّ٘ٔ إرا واى الوخػّع لُثّ٘اً ب) الذٍساى
ت٘ي التخػ٘ع ٍ الٌسخ د) اص «اػتثاسات الواّّ٘ٔ» تا اٍل «الوسألٔ الخاهسٔ :همذهات الحىؤ» د) اص هثحث الومػذالثاًٖ الوالهات الؼملِ٘ تا اٍل الثاب االٍل (الوستمالت الؼملِ٘)ّ .ـ) ٍالِ٘ الحسي ٍ
المثح فٖ هؼاًِ٘ ٍ سإٔ االضاػشُ ٍ) اص تحث هستمالت ػملِ٘ ،تخص الؼمل الؼولٖ ٍ الٌظشٕ تا اٍل اسثاب حىوا الؼمل الؼولٖ تا الحسي ٍ المثحّ ٍ ،وچٌ٘ي تخص تَض٘ح ٍ تؼم٘ة تا اتتذإ تحث االتاب
الثاًٖ الغ٘ش الوستمالت الؼملِ٘ ،حزف هٖ تاضذ.
اغَل فمِ 3

1108288

2

اغَل فمِ 1

اغَل فمِ (هشحَم هظفش)

اص اٍل تحج ػام ٍ خاظ تا اٍل تحج غیش

ًذاسد

2

اغَل فمِ2

اغَل فمِ (هشحَم هظفش)
سی دی استاد حیذسی

اص اتتذای هثاحج الحجة
تا آخش تحج حجیت ظَاّش

ًذاسد

حزفیات اغَل فمِ ّ( : 3ش چٌذ تشخٖ اص آًْا تذسٗس ضذُ اًذ ٍلٖ سؤال اهتحاًٖ اص اٗي هَاسد عشح ًوٖ ضَد ).الف) همذهِ  11الٖ  15اص همذهات هثاحث حجت ب) ا ٔٗٙالثالثٔ -آٗٔ حشهٔ
الىتواى د) تحث دل٘ل حج٘ت خثش ٍاحذ اص اجواع اص هثحث «فلزله ٍلغ الثاحثَى فٖ ح٘شٓ ػظ٘ؤ» تا اٍل « ػلى ولّ حالٍ ،سَاء استغؼٌا تأٍٗل والم السّ٘ذ» د) تاب ساتغ دل٘ل الؼمل اص هثحث « ٍػذًا
ٌّان تث٘اى ٍجِ حجّ٘ٔ الذل٘ل الؼملٖ» تا «و٘فوا واى ،فالّزٕ ٗػلح أى ٗىَى هشاداً هي الذل٘ل الؼملٖ» ّـ) هثحث اجواع

1108288

اغَل فمِ 4

2

اغَل فمِ3

1108288

تالغت کاستشدی 1

2

ًذاسد

کتاب اغَل فمِ (هشحَم هظفش)
سی دی استاد حیذسی

هثحج لیاس (تاب حاهي) ٍ تؼادل ٍ تشاجیح

جضٍُ
هؼٌاضٌاسی تالغی لشآى کشین

کل جضٍُ

دسسٌاهِ تالغت کاستشدی( 1جذیذ)

تِ استثٌإ توشٌٗات آى

سی دی استاد ػطایشی

ًذاسد
اص اتتذا تا ظ 91
(فػل پٌجن -هؼٌاضٌاسی اسن
اضاسُ ٍ اسن هَغَل)

خواهزان محتزم توجه فزمایید که تمامی دروسی که در گزوه تفسیز و علوم قزآن میان تزم دارند تنها (یک میان تزم) و آسمون آن همشمان تا تاریخ میان تزم دوم خواهد تود
کد درس

نام درس

واحد

پیصنیاس

1108262

تالغت کاستشدی 2

2

تالغت کاستشدی1

1188868

پایاى ًاهِ

4

کاسٍسصی تحمیك 2ٍ1

2

ًذاسد

1108268

تاسیخ تفسیش ٍ
هفسشاى

1108281

تجضیِ ٍ تشکیة

2

ًحَ تکویلی ٍ
یا ًحَ تکویلی 2 ٍ 1

منثع (کتاب)CD/

محدوده

دسسٌاهِ تالغت کاستشدی( 2جذیذ)

کل جضٍُ

سی دی استاد ػطائشی

تِ استثٌإ توشٌٗات آى

تِ تَضیحات ریل تشًاهِ هشاجؼِ تفشهائیذ

(تِ تَضیحات ریل تشًاهِ هشاجؼِ تفشهائیذ)

کتاب تاسیخ تفسیش ٍ هفسشاى

کل کتاب

(استاد ػلَی هْش)

«عشح سَال پایاى تشم اص پشسطْای آخش ّش دسس

سی دی استاد ػلَی هْش

هی تاضذ»

کتاب تجضیِ ٍ تشکیة تکویلی تا تیاى
ًکات ٍ لَاػذ
سی دی استاد فائضیًسة

1188888

تشجوِ ٍ ضشح لشآى 1

3

ًذاسد

عشحٌاهِ

1188886

تشجوِ ٍ ضشح لشآى 2

3

ًذاسد

عشحٌاهِ

1188881

تشجوِ ٍ ضشح لشآى 3

3

ًذاسد

1188888

تشجوِ ٍ ضشح لشآى 4

3

ًذاسد

1188881

تشجوِ ٍ ضشح لشآى 5

3

ًذاسد

1108288

تشجوِ ٍ ضشح لشآى 6

3

ًذاسد

8088286

تفسیش آیات هطکل

2

ًذاسد

جضٍُ تفسیش جَاهغ الجاهغ
سی دی استاد هػغفائی
جضٍُ تفسیش جَاهغ الجاهغ
سی دی استاد هػغفائی
عشحٌاهِ
جضٍُ هٌتخة «تفسیش الویضاى»
سی دی استاد هػغفائی
کتاب تفسیش غحیح آیات هطکلِ
(آیتاهلل سثحاًی)

کل کتاب
(تِ تَضیحات ریل ایي تشًاهِ تَجِ فشهاییذ)
عشحٌاهِ ٍ پشسطٌاهِ هغالؼاتی
دسس تشجوِ ٍ ضشح ( 1دس سایت هَجَد است)
عشحٌاهِ ٍ پشسطٌاهِ هغالؼاتی
دسس تشجوِ ٍ ضشح ( 2دس سایت هَجَد است)

میانتزم/کارعملی
اص اتتذا تا ظ  77اتتذای دسس 8
(هؼٌاداسی هجاص -اغشاؼ ٍ فَائذ
هجاص)

کاس ػولی داسد
ًذاسد

کاس ػولی داسد

ًذاسد
ًذاسد

کل جضٍُ (سَسُ هائذُ تا پایاى آیِ )114

ًذاسد

کل جضٍُ (سَسُ تَتـِ)

اص اتتذا تا آخش آیِ 85

عشحٌاهِ ٍ پشسطٌاهِ هغالؼاتی
دسس تشجوِ ٍ ضشح ( 5دس سایت هَجَد است)

ًذاسد

اص سَسُ اػلی تا پایاى سَسُ ضحی

ًذاسد

هحذٍدُ دسسی :ظ 225 - 19

اص ظ  19تا ( 151اٍل هغلة )14

خواهزان محتزم توجه فزمایید که تمامی دروسی که در گزوه تفسیز و علوم قزآن میان تزم دارند تنها (یک میان تزم) و آسمون آن همشمان تا تاریخ میان تزم دوم خواهد تود
منثع (کتاب)CD/

کد درس

نام درس

واحد

پیصنیاس

8888888

تفسیش تشتیثی 1

2

ًذاسد

8888882

تفسیش تشتیثی 2

2

ًذاسد

1188888

تفسیش تشتیثی 3

2

ًذاسد

8888888

تفسیش تشتیثی 3

2

ًذاسد

1888888

تفسیش تشتیثی 4

2

ًذاسد

1188828

تفسیش تشتیثی 4

2

ًذاسد

1888888

تفسیش تشتیثی 5

2

ًذاسد

جضٍُ هٌتخة «تفسیش الویضاى»

1888218

تفسیش تشتیثی 5

2

ًذاسد

جضٍُ هٌتخة «تفسیش الویضاى»

1888218

تفسیش تشتیثی 6

2

ًذاسد

8688261

تفسیش تشتیثی7

2

ًذاسد

8088288

تفسیش هماسى

2

ًذاسد

جضٍُ هٌتخة تفسیش کٌضالذلائك
سی دی استاد تْادس
تفسیش هجوغ الثیاى
سی دی استاد فالحی لوی
جضٍُ تفسیش جَاهغ الجاهغ
سی دی استاد هػغفائی
جضٍُ هٌتخة «تفسیش الویضاى»
جضٍُ «تفسیش جَاهغ الجاهغ»
سی دی استاد هػغفائی
جضٍُ «تفسیش جَاهغ الجاهغ»
سی دی استاد هػغفائی

جضٍُ هٌتخة «تفسیش الویضاى»
سی دی استاد هػغفائی
جضٍُ آیات االحکام
کتاب تفسیش تغثیمی
(دکتش فتح اهلل ًجاسصادگاى)

محدوده

میانتزم/کارعملی

کل جضٍُ (سَسُ هؤهٌَى)

ًذاسد

سَسُّای :حطش ،هوتحٌِ ،غف ،جوؼِ ٍ هٌافمَى

ًذاسد

سَسُ هائذُ تا پایاى آیِ 114

ًذاسد

سَسُ ٍالؼِ ٍ لیاهت

ًذاسد

کل جضٍُ (سَسُ تَتـِ)

اص اتتذا تا آخش آیِ 85

کل جضٍُ (سَسُ تَتـِ)

اص اتتذا تا آخش آیِ 85

سَسُ ٍالؼِ ٍلیاهت

ًذاسد

سَسُ ٍالؼِ ٍلیاهت

ًذاسد

اص سَسُ اػلی تا پایاى سَسُ ضحی

ًذاسد

کل جضٍُ

ًذاسد

غفحات97 :تا243 ٍ 157تا347 ٍ 280تا437

ًذاسد

هحذٍدُ حزفی :غفحات159 :تا 281 ٍ 242تا 347
تفسیش هَضَػی 1
8688822

2

ًذاسد

جضٍُ آضٌایی تا هثاًی ٍ سٍش تفسیش
هَضَػی (هػغفی کشیوی)

توام جضٍُ

ًذاسد

هَاسد حزفی تفسیش هَضَػی  : 1الف) اص اتتذا تا غفحِ « 18تفاٍت تفس٘ش هَضَػٖ تا تشت٘ثٖ» تِ جض غفحِ  13ب) اص ظ« 39پ٘طٌِ٘» تا ظ « 48پ٘طٌِ٘ تفاس٘ش هَضَػٖ جاهغ» د) اص ظ « 62ادلِ
ت٘اًگش اّذاف لشآى وشٗن» تا ظ « 67ادلِ لشآًٖ ٍ سٍاٖٗ للوشٍ هَضَػٖ لشآى» د) اص ظ« 77هثٌإ دٍم» تا ظ« 86هثٌإ چْاسم» ; ػذم اختالف گضاسُ ّإ لشآًِ٘) ّـ) اص ظ« 91هثٌإ اٍل» تا ظ« 98هثٌإ
دٍم» ٍ) اص ظ ً« 115وًَِ ّاٖٗ اصاستٌاد فشاصّإ هستمل دس الو٘ضاى» تا ظ« 126هثٌإ پٌجن» اص ظ «131هثٌإ ضطن» تا ظ« 135فػل سَم» اص ظ « 161هشحلِ ضطن» تا پاٗاى جضٍُ

خواهزان محتزم توجه فزمایید که تمامی دروسی که در گزوه تفسیز و علوم قزآن میان تزم دارند تنها (یک میان تزم) و آسمون آن همشمان تا تاریخ میان تزم دوم خواهد تود
کد درس

نام درس

واحد

پیصنیاس

2

ًذاسد

2

ًذاسد

2

ًذاسد

2

ًذاسد

منثع (کتاب)CD/

محدوده

میانتزم/کارعملی

کتاب خذاضٌاسی دس لشآى

1108288

تفسیش هَضَػی 1
خذاضٌاسی

(آیت اهلل هحوذ تمی هػثاح یضدی)
تا تذٍیي استاد هحوَد فتحلی
چاج سَم1393-

کل کتاب

دسس اٍل تا پایاى دسس

(سؤاالت اهتحاى اص کل هحذٍدُ دسسی است)

یاصدّن

سی دی استاد هیشّاضوی

8688828

تفسیش هَضَػی 2

سٌتْای اجتواػی االّی دس لشآى

اص آغاص تا اٍل سٌت ّذایت «غفحِ  ٍ »170اص

«دکتش احوذ هشادخاًی تْشاًی»

سٌت «تغییش ٍ ػذم تغییش» تاپایاى سٌت

«چاج سَم  /سال »94

«تضییي» غفحِ  307تا 349

ًذاسد

اًساى ضٌاسی دس لشآى

1108286

تفسیش هَضَػی 2
اًساى ضٌاسی

(آیِ اهلل هػثاح یضدی)

کل کتاب

تٌظین ٍ تذٍیي :استاد هحوَد فتحؼلی

(سؤاالت اهتحاى اص کل هحذٍدُ دسسی است)

چاج1395

ًذاسد

سی دی استاد هیشّاضوی
کتاب ساُ ٍ ساٌّواضٌاسی

8688820

تفسیش هَضَػی 3

کل کتاب

(آیتاهلل هػثاح یضدی)

تَجِ( :سؤاالت اهتحاًی لضٍها اص پشسطْای

تا تاصًگشی استاد کشیوی

ًذاسد

آخش ّش دسس ًیست)

سیدی استاد هیشّاضوی

حزفیات تفسیش هَضَػی  : 3دسٍس26 ٍ 25 ، 23 ، 22 ، 20 ، 18 ، 13 ، 12 ، 9 ، 3 ، 2 ، 1 :
1108281

تفسیش هَضَػی 3
هؼاد

2

ًذاسد

2

ًذاسد

کتاب لشآى ٍ هسألِ هؼاد
(استاد اسؼذی)

کل کتاب

اص اتتذا تا ظ 127
(فػل ّفتن)

کل جضٍُ ٍ اص تشجوِ تفسیش الویضاى  ،تحج ػلوی ،
د  2ظ  393تا پایاى ظ  ٍ * 420اص د ( 4تحخی

8688828

تفسیش هَضَػی 4
صى ٍ خاًَادُ دس لشآى

جضٍُ صى ٍ خاًَادُ دس لشآى

ػلوی دس چٌذ فػل) ظ  285تا پایاى ظ ٍ 311اص
(سخٌی پیشاهَى اسث تَجِ کلی تا تحج تفسیش
سٍایتی) ظ 337تا ظ ٍ * 344اص «تحج ػلوی
دسّطت فػل» ظ 353تا پایاى ظ 368

ًذاسد

خواهزان محتزم توجه فزمایید که تمامی دروسی که در گزوه تفسیز و علوم قزآن میان تزم دارند تنها (یک میان تزم) و آسمون آن همشمان تا تاریخ میان تزم دوم خواهد تود
کد درس

نام درس

واحد

پیصنیاس

2

ًذاسد

منثع (کتاب)CD/
کتاب ساُ ٍ ساٌّواضٌاسی

تفسیش هَضَػی 4
1108288

ساٌّواضٌاسی

(آیت اهلل هػثاح یضدی)
تا تاصًگشی استاد کشیوی
سیدی استاد هیشّاضوی

محدوده

میانتزم/کارعملی

کل کتاب
تَجِ :سؤاالت اهتحا ًی لضٍها اص پشسطْای

ًذاسد

آخش ّش دسس ًیست

حزفیات تفسیش هَضَػی ( 4ساٌّوا ضٌاسی)  :دسٍس ( ) 268 ٍ 25 ، 23 ، 22 ، 20 ، 18 ، 13 ، 12 ، 9 ، 3 ، 2 ، 1
تفسیش هَضَػی 5
1108281

اخالق

2

ًذاسد

کتاب

کل کتاب

اًساى ساصی دس لشآى

«عشح سَال پایاى تشم اص پشسطْای آخش ّش

(آیتاهلل هػثاح یضدی)

دسس هیتاضذ»

ًذاسد

حزفیات تفسیش هَضَػی ( :5دسس ضطن تِ عَس واهل ،دسس ّفتن (اص غفحِ  147تا  ٍ )153دسسْإ )22،23 ،21،21 ،19 ،18 ،15 ،11،12، 11
کتاب خذاضٌاسی دس لشآى

8688218

تفسیش هَضَػی 6
خذاضٌاسی

(آیِاهلل هػثاح یضدی)

2

ًذاسد

2

ًذاسد

2

ًذاسد

2

ًذاسد

تا تذٍیي استاد هحوَد فتحلی
چاج سَم1393-

کل کتاب

اص دسس اٍل تا پایاى دسس

(سؤاالت اهتحاى اص کل هحذٍدُ دسسی است)

یاصدّن

سیدی استاد هیشّاضوی
کتاب
اًساى ضٌاسی دس لشآى

8688216

تفسیش هَضَػی 7

(آیِاهلل هػثاح یضدی)

کل کتاب

تٌظین ٍ تذٍیي :استاد هحوَد فتحؼلی

(سؤاالت اهتحاى اص کل هحذٍدُ دسسی است)

ًذاسد

*چاج1395
سی دی استاد هیشّاضوی

8688211
8688218

تفسیش هَضَػی 8
هؼاد
تفسیش هَضَػی 9

کتاب
لشآى ٍ هسألِ هؼاد (استاد اسؼذی)
کتاب حمَق ٍ سیاست دس لشآى
(آیتاهلل هػثاح یضدی)

کل کتاب
کل کتاب
تِ جض فػل اٍل ٍ دٍم

اص اتتذا تا ظ 127
(فػل ّفتن)
ًذاسد

خواهزان محتزم توجه فزمایید که تمامی دروسی که در گزوه تفسیز و علوم قزآن میان تزم دارند تنها (یک میان تزم) و آسمون آن همشمان تا تاریخ میان تزم دوم خواهد تود
کد درس

1188282

نام درس
سٍش تحمیك پیطشفتِ
(کاسگاُپایاىًاهًَِیسی)

سٍضْا ٍ
1108268

گشایطْای تفسیشی

واحد

پیصنیاس

2

ًذاسد

3

ًذاسد

منثع (کتاب)CD/

محدوده

میانتزم/کارعملی

هغالة  CDاستاد کشهی

کاس ػولی داسد

کتاب هٌغك تفسیش لشآى()2

کل کتاب

اص اتتذا تا ظ 241

سیدی استاد سضایی اغفْاًی

سَاالت پایاًتشم اص پشسصّای کتاب هی تاضذ

(سٍش تفسیش اضاسی)

هغالة  CDاستاد کشهی
(تِ تَضیحات ریل تشًاهِ هشاجؼِ ًوائیذ)

هَاسد حزفی سٍضْا ٍ گشایطْای تفسیشی : )8621053( :سٍش تفس٘ش سٍاٖٗ لشآى«غفحِ  89تا  ٍ 139سٍش تفس٘ش تِ سإ «غفحِ  277تا  ٍ »321هلحمات تا پاٗاى وتاب
سٍضْا ٍ
1818228

گشایطْای تفسیشی

2

هثاًی ٍ لَاػذ تفسیش

کتاب هٌغك تفسیش لشآى()2

کل کتاب

اص اتتذا تا ظ 241

لشآى 2

سیدی استاد سضایی اغفْاًی

کتاب سَاالت پایاًتشم اص پشسصّای کتابهیتاضذ

(سٍش تفسیش اضاسی)

هَاسدحزفی سٍضْا ٍ گشاییطْای تفسیشی ( : )8969003سٍش تفس٘ش سٍاٖٗ لشآى«غفحِ  89تا  ٍ 139سٍش تفس٘ش تِ سإ «غفحِ  277تا  ٍ »321هلحمات تا پاٗاى وتاب
1188288

ػشتی هؼاغش 1

2

ًذاسد

1188288

ػشتی هؼاغش 2

2

ػشتی هؼاغش 1

1188211

ػمائذ خاغِ ضیؼِ 1

2

ًذاسد

1188218

ػمائذ خاغِ ضیؼِ 2

2

ػمائذ خاغِ ضیؼِ 1

جضٍُ هتَى ػشتی هؼاغش1

کل جضٍُ

سی دی استاد هػغفائی

(تِ تَضیحات ریل تشًاهِ تَجِ فشهاییذ)

جضٍُ هتَى ػشتی هؼاغش 2جذیذ

کل جضٍُ

سیدی استاد هػغفائی

(تِ تَضیحات ریل تشًاهِ تَجِ فشهاییذ)

جضٍُ « ػمایذ خاغِ ضیؼِ»1

کل «جضٍُ» ٍ تش اساس کتاب :د  2اص اتتذا تا

تشگشفتِ اص کتاب ضیؼِ ضٌاسی

ظ( 243اص اٍل هشجؼیت ػلوی اّل تیت ػلیْن

ٍ پاسخ تِ ضثْات

السالم تا اٍل فلسفِ غیثت)

(ػلیاغغش سضَاًی)

جضٍُ اص عشیك سایت لاتل دسیافت است

جضٍُ «ػمایذ خاغِ ضیؼِ»2
تشگشفتِ اص کتاب ضیؼِ ضٌاسی
ٍ پاسخ تِ ضثْات
(ػلیاغغش سضَاًی)

کاس ػولی داسد.
کاس ػولی داسد.

ًذاسد

کل «جضٍُ» ٍ تش اساس کتاب :د  2اص ظ 258
تا  ٍ 360اص ظ  503تا ( 597اص اٍل تحج
سجؼت تا اٍل احکام اراى؛ ٍ اص اٍل تحج
ٍّاتیت تا اٍل هتفشلات)
جضٍُ اص عشیك سایت لاتل دسیافت است

ًذاسد

خواهزان محتزم توجه فزمایید که تمامی دروسی که در گزوه تفسیز و علوم قزآن میان تزم دارند تنها (یک میان تزم) و آسمون آن همشمان تا تاریخ میان تزم دوم خواهد تود
کد درس

1108288

نام درس
ػلَم لشآى 1
اػجاص

واحد

پیصنیاس

2

ًذاسد

1

ًذاسد

2

ًذاسد

منثع (کتاب)CD/

محدوده

کتاب اػجاص لشآى
تا تاکیذ تش دیذگاُ آیِاهلل جَادی آهلی

کل کتاب

«تذٍیي استاد حسي غادلی»

میانتزم/کارعملی
اص آغاص کتاب تا پایاى دسس
ّطتن

جضٍُ غیاًت المشآى هيالتحشیف

1108286

ػلَم لشآى 2
تحشیف ًاپزیشی

تشگشفتِ اص کتاب الثیاى
(آیت اهلل خَئی(سُ))

کل جضٍُ

ًذاسد

سیدی استاد هلکَتی خَاُ

ػلَم لشآى 3
8808281

صتاى لشآى

کتاب صتاى لشآى (استاد ساجذی)
سیدی استاد ساجذی

کل کتاب

اص اتتذای کتاب تا ظ 203
(اتتذای دسس دٍاصدّن)

حزفیات دسس ػلَم لشآى ( 3صتاى لشآى)  :دسس  2تا غفحِ  ٍ 31دسس  3تا غفحِ  ٍ 43دسس  4تِ عَس واهل ٍ دسس  5تِ عَس واهل ٍ دسس  8تا غفحِ  « 133عشح سَال پاٗاى تشم اص ول هحذٍدُ هٖ تاضذ»
1108288

ػلَم لشآى 4
هحکن ٍ هتطاتِ

جضٍُ تشگشفتِ اص تلخیع التوْیذد1

2

ًذاسد

3

ًذاسد

(استاد هؼشفت سُ)
سیدی استاد هلکَتی خَاُ

کل جضٍُ (تحج هحکن ٍ هتطاتِ-تاٍیل)
«هثاحث تذسٗس ضذُ خاسج اص وتاب دس  11جلسِ آخش
دس حذ ول٘ات هَسد ًظش هٖتاضذ»

ًذاسد

دسٍس توْیذیِ فیالفمِ االستذاللی

فمِ 1
1108228

(استاد ایشٍاًی)

کتاب ًکاح ،عالق تا اٍل تحج السام عالق

ًذاسد

سیدی استاد ًخلی

حزفیات دسس فمِ ّ : 1وِ هستٌذات تخص «حم٘مٔ الغالق» ٍّوچٌ٘ي هستٌذات تخص «ضشائظ غحٔ الغالق» حزف هٖتاضٌذ .تزکش :هَاسد حزفٖ ٍلَتذسٗس ّن ضذُ تاضٌذ جضء حزف٘ات ّستٌذ
1108220

فمِ 2

3

فمِ 1

1108228

فمِ 3

3

فمِ 2

دسٍس توْیذیِ فی الفمِ االستذاللی

«کتاب عالق اص السام عالق تِ تؼذ ٍ کتاب

(استاد ایشٍاًی)

حذٍد»

سیدی استاد ًخلی ٍ کشیوخاًی

هحذٍدُ اهتحاًی کل هثاحج فَق هیتاضذ ٍ حزفی ًذاسد

دسٍس توْیذیِ فی الفمِ االستذاللی
(استاد ایشٍاًی)
سی دی استاد حیذسی

کتاب جْاد ،ضواى ،غلح ،لشؼٍ ،دیؼِ ،ػاسیِ
ٍ اسث تزکش

ًذاسد

ًذاسد

خواهزان محتزم توجه فزمایید که تمامی دروسی که در گزوه تفسیز و علوم قزآن میان تزم دارند تنها (یک میان تزم) و آسمون آن همشمان تا تاریخ میان تزم دوم خواهد تود
کد درس

نام درس

واحد

پیصنیاس

منثع (کتاب)CD/

محدوده

میانتزم/کارعملی

حزفیات :کتاب جْاد :اص تخص «ٍجَب الجْاد» فمظ هستٌذ  5خَاًذُ ضَد ٍ ،ساٗش هستٌذات حزف هٖتاضذ .اص تخص «احىام جْاد» ٍ اص «احىام اساضٖ» ّوِ هستٌذات کتاب ضواى :هستٌذات تخص هي احىام
الضواى کتاب غلح :اص تخص هي احىام الػلح :غ٘ش اص هستٌذ  6ٍ 4ساٗش هستٌذات کتاب ٍدیؼِ ٍ ػاسیِ :ول هستٌذات اٗي دٍ وتاب کتاب اسثّ :وِ هستٌذات تخص الحجة حزف هٖتاضذ.
هَاسد حزفی ٍلَ تذسیس ّن ضذُ تاضٌذ جضء حزفیات ّستٌذ

فمِ 4
1108228

3

فمِ 3

دسٍس توْیذیِ فی الفمِ االستذاللی

کتاب یویي ٍ ًزس ،ػْذٍ ،غیتٍ ،لف ،لمغِ،

(استاد ایشٍاًی)

اعؼوِ ٍ اضشتِ ٍ دیات تزکش :هَاسد حزفی ٍلَ

سی دی استاد ًخلی

ًذاسد

تذسیس ّن ضذُ تاضٌذ جضء حزفیات ّستٌذ

حزفیات :کتاب الیویي :تخص «هي احىام ال٘و٘ي» ّوِ هستٌذات کتاب الَغیةّ :وِ هستٌذات تخص «الَغ٘ٔ تمسوْ٘ا» ،اص تخص «الَغ٘ٔ اٗماع» :هستٌذ  4 ٍ 3ٍ 2ٍ 1اص تخص «هي احىام الَغٖ» هستٌذ ٍ 3 ٍ 1
 ٍ 14 ٍ 13 ٍ 12 ٍ 11 ٍ 11 ٍ 9 ٍ 6 ٍ 5اص تخص «هي احىام الَغ٘ٔ» هستٌذ 11 ٍ 9 ٍ 8ٍ 7ٍ 5ٍ 4ٍ 3ٍ 2ٍ 1کتاب الَلف :اص تخص «هي ضشائظ الَلف» هستٌذ  ٍ 11 ٍ 11 ٍ 7 ٍ 6ٍ 5اص تخص «هي احىام الػذلٔ
تالوؼٌٖ االخع» ّوِ هستٌذات کتاب لمغِّ :وِ هستٌذات تخص «هي احىام الضالٔ» کتاب اعؼوِّ :وِ هستٌذات تخص «ها ٗحشم هي الحَ٘اى الوزتَح» کتاب دیاتّ :وِ هستٌذات تخص هي حىام المتل ٍالذٗات
جضٍُ لشآى ٍ ػْذیي

1108261

لشآى ٍ ػْذیي

2

8080288

کاسٍسصی تحمیك 2 ٍ1

2

ًذاسد

(استاد تاغثاًی)

کل جضٍُ

ًذاسد

سیدی استاد تاغثاًی

1108268
8088288
8688282
8688211
8688218

هثاًی تشجوِ لشآى ٍ ًمذ
تشجوِ ّای هَجَد

هثاًی فْن ٍ ًمذ
حذیج
هثاًی ٍ تشجوِ لشآى ٍ
ًمذ تشجوِّای هَجَد 1
هثاًی ٍ تشجوِ لشآى ٍ
ًمذ تشجوِّای هَجَد 2
هثاًی ٍ تشجوِ لشآى ٍ
ًمذ تشجوِّای هَجَد 3

سٍش تحمیك پیطشفتِ
(کاسگاُ پایاىًاهًَِیسی)

2

ًذاسد

2

ًذاسد

2

ًذاسد

ًذاسد

(تِ تَضیحات ریل تشًاهِ تَجِ فشهاییذ)

سٍش ضٌاسی تشجوِ لشآى

کل کتاب

(سیذ هحوذحسي جَاّشی)

تِ استثٌإ فػل ّفتن

ًذاسد
ًذاسد

کتاب سٍش فْن حذیج  ،اص استاد
ػثذالْادی هسؼَدی

کل کتاب

ًذاسد

(اًتطاسات هؤسسِ داس الحذیج)

2
2

سٍش ضٌاسی تشجوِ لشآى
(سیذ هحوذحسي جَاّشی)

اص آغاص تا پایاى فػل چْاسم (ظ )141

هثاًی تشجوِ لشآى ٍ

سٍش ضٌاسی تشجوِ لشآى

ًمذتشجوِّای هَجَد1

(سیذ هحوذحسي جَاّشی)

هثاًی تشجوِ لشآى ٍ

سٍش ضٌاسی تشجوِ لشآى

(فمظ کاس ػولی)

ًمذتشجوِّای هَجَد2

(سیذهحوذحسي جَاّشی)

(تِ تَضیحات ریل تشًاهِ تَجِ فشهاییذ)

اص فػل پٌجن ظ 143تا آخش کتاب ظ 238

اص آغاص تا ظ 99
(فػل چْاسم)
اص ظ 143تا ظ 187
(اتتذای فػل )7

کاس ػولی داسد.

خواهزان محتزم توجه فزمایید که تمامی دروسی که در گزوه تفسیز و علوم قزآن میان تزم دارند تنها (یک میان تزم) و آسمون آن همشمان تا تاریخ میان تزم دوم خواهد تود
کد درس

1188882

1188888

نام درس
هثاًی ٍ لَاػذ تفسیش
لشآى 1
هثاًی ٍ لَاػذ تفسیش
لشآى 2

واحد

پیصنیاس

2

ًذاسد

2

هثاًی ٍ لَاػذ تفسیش
لشآى 1

منثع (کتاب)CD/

محدوده

کتاب سٍش تفسیشلشآى

تا پایاى دسس دّن

(هحوَد سجثی) چاج  91تِ تؼذ

تِ اسختٌای دسس سَم (ضٌاخت لشائت ٍالؼی لشآى)

سیدی استاد هلکَتی خَاُ

«عشح سَال پایاًتشم اصکل هحذٍدُ دسسی هیتاضذ»

کتاب سٍش تفسیش لشآى (هحوَد سجثی)
چاج  91تِ تؼذ

سیدی استاد هلکَتی خَاُ

1108266

هفشدات لشآى

2

ًذاسد

ًحَ تکویلی

3

ًذاسد

ٍیشاست دٍم

کتاب هغٌی االدیة ،تاب اٍل

8688280

(اتي ّطام)
سیدی استاد داٍدًٍذی

اص دسس 1تا پایاى دسس ّفتن

اص دسس یاصدّن تا آخش کتاب

اص اتتذای دسس  11تا پایاى

«عشح سَال پایاًتشم اصکل هحذٍدُ دسسی هیتاضذ»

دسس 15

کتاب دسآهذی تش داًص هفشدات لشآى «اص دکتش
سیذ هحوَد عیة حسیٌی» چاج ضطن –

میانتزم/کارعملی

کل کتاب
فایل غَتی خالغِ دسٍس دسسایت هَجَد است.

اص اتتذای کتاب تا آخش حشف «لذ»
دس تحخْای اختالفی فمظ ًظش هػٌف هَسد ًظش است

ًذاسد

ًذاسد

تِ استخٌای حشٍف ( إرها ـ اراً ـ أَیا ـ ایوُي ـ تَجَل ـ تَلَِ  -جَیش ـ خالـ ػذا ـ ػسی ـ ػَلُ ـ ػلی ـ ػي ـ ػٌذ ـ ػَؼ)
کتاب هغٌی االدیة ،تاب اٍل

1188201

ًحَ تکویلی 1

2

ًذاسد

(اتي ّطام)
سیدی استاد داٍدًٍذی

اص اتتذای کتاب تا اٍل تحج «تَلی»
دس تحخْای اختالفی فمظ ًظش هػٌف هَسد ًظش است

ًذاسد

تِ استخٌای حشٍف ( إرها ـ اراً ـ أَیا ـ ایوُي ـ تَجَل ـ تَلَِ )
1188282

ًحَ تکویلی 2

2

ًحَ تکویلی 1

کتاب هغٌی االدیة ،تاب اٍل (اتي ّطام)

اص اٍل حشف «تلی» تا اٍل حشف «الت»

سیدی استاد داٍدًٍذی

دس تحخْای اختالفی ًظش هػٌف هَسد ًظش است.

ًذاسد

تاستخٌای کلوات (جَیش ـ خالـ ػذا ـ ػسی ـ ػَلُ ـ ػلی ـ ػي ـ ػٌذ ـ ػَؼ ـ لظّ ـ کأیي ـ کأى ـ کالّ ـ کال ٍ کلتا ـ کی ـ کیف)
8088280

ًمذ ٍ تشسسی سٍایات
تفسیشی

2

ًذاسد

دسسٌاهِ ٍضغ حذیج
(استاد ًاغش سفیؼی هحوذی)

کل کتاب

اص اتتذا تا ظ 195
(ًطاًِ ّای حذیج هَضَع)1

کار عملی درس تجشیه و تزکیة:
نکات:
 -1هحذٍدُ اهتحاى کتثی :هَاسدی کِ دس  CDتذسیس ضذُ
ً -2وشُ اهتحاى کتثیً 11 ،وشُ هی تاضذ.
 -3کاس عولی تِ اسصش ً 2وشُ :هتي سَم کتاب (صفحِ  115تا111فمط هَسد «الف » ٍ «ب » اًجام ضَد).
 -4اسائِ کاس عولی دس سٍص اهتحاى کتثی دس حَصُ اهتحاًی
کار عملی درس روش تحقیق پیشزفته:
مزاحل:
-8

دریافت فزم کار عملی با عىًان «فزم کار عملی درس ريش تحقيق» اس طزیق :سایت جامعٍ الشَزا ( ، )jz.ac.irمعايوت آمًسش ،تحقيقات ي پایان وامٍ َا

 -0اوتخاب مًضًع تا صثغِ لشآًی تَسط داًصپژٍُ ٍ استفادُ اص مطًرت علمی اساتيذ هحتشم گشٍُ علوی تفسیش تا تواس تا اساتیذ هحتشم تا ضواسُ  )525( 32112351سٍصّای
دٍضٌثِ تا چْاسضٌثِ اص ساعت  11-9صثح
 -8تکميل فزم کاس عولی تش اساس هَضَع هٌتخة تا هطَست اساتیذ هحتشم گشٍُ تا تواس تا ضواسُ یاد ضذُ
 -8ارائٍ فزم کاس عولی دس سٍص اهتحاى کتثی دس حَصُ اهتحاًی
-6

وکتٍ :در ایه درس ،وياسی بٍ ارائٍ تحقيق ويست .بلکٍ َذف ،صزفاً آضىائی طلبٍ گزامی با طزحىامٍ تحقيق میباضذ.

«ارائٍ کارعملی درس ريش تحقيق بٍ صًرت کامل يصحيح دارای  01ومزٌ  ،ي امتحان کتبی ويش  01ومزٌ را بٍ خًد اختصاظ می دَذ».
کار عملی درس متون عزتی معاصز :8

 -1اص اتتذای صفحِ « 4اٍجِ تثایي ٍ افتشاق» تا سطش ّفتن صفحِ  « 1لذیتَّن الثض رالک » ...جضٍُ سا ،تشجوِ ًوَدُ ٍ اعشاب گزاسی کٌیذ.
 -2کاس عولی ایي دسس ً 5وشُ ٍ اهتحاى کتثی ًیض ً 15وشُ سا تِ خَد اختصاظ هیدّذ.
 -3اسائِ کاس عولی دس سٍص اهتحاى کتثی دس حَصُ اهتحاًی داًص پژٍُ اهکاًپزیش است.
کار عملی درس متون عزتی معاصز :0

 -1اسابتذای صفحٍ «0التفسيز فی عصز الزسًل» تا ديسطز بٍ پایان صفحٍ  « 5ريی ان عمز استعمل» جشيٌ را تزجمٍ ومًدٌ ياعزاب گذاری کىيذ1
 -2کاس عولی ایي دسس ً 5وشُ ٍ اهتحاى کتثی ًیض ً 15وشُ سا تِ خَد اختصاظ هیدّذ.
 -3اسائِ کاس عولی دس سٍص اهتحاى کتثی دس حَصُ اهتحاًی داًص پژٍُ اهکاًپزیش است.

کار عملی درس مثانی تزجمه قزآن و نقدتزجمه های موجود :8

 -1ایي دسس ،صشفا جٌثِ عولی ٍپژٍّطی داسد
 -2لطفا هَاسد هشتَط تِ کاس عولی ایي دسسٍّ ،وچٌیي فایل صَتی هشتثط تِ آى،تا ساٌّوایی استاد،خاًن اًصاسیاى سا اصسایت جاهعِ الضّشاء«س»دسیافت ًواییذ.
 -3اسائِ کاس عولی ایي دسس فمط دس حَصُ اهتحاًیِ داًص پژٍُ ٍصشفا دس هذت تشگضاسی اهتحاًات پایاى ًین سال اهکاى پزیش هی تاضذ.
تحقیق کارورسی:
مزاحل:

 -1اسائِ فزم ضمارٌ ( 0پیطٌْاد هَضَع) ٍ اسسال تِ گشٍُ علوی تفسیش
 -2تصَیة هَضَعات دس کویتِ علوی تحمیك کاسٍسصی گشٍُ ٍ اعالم هَضَع هصَب ٍ استاد ساٌّوا تِ طالب گشاهی
 -3اسائِ فزم ضمارٌ ( 2طشح تحمیك) تش اساس هَضَع هصَب ٍ تشسسی آى تَسط استاد هحتشم ساٌّوا ٍ اعالم ًظش ٍی تِ طلثِ گشاهی
 -4اسائِ پيص وًیس تحقيق ٍ تشسسی آى تَسط استاد هحتشم ساٌّوا ٍ اعالم ًظش ٍی تِ طلثِ گشاهی
 -5اسائِ پاکىًیس تحقيق ٍ صذٍس ًوشُ تَسط استاد هحتشم ساٌّوا
نکته :فزمَای مزبًط بٍ تحقيق کاريرسی در :سایت جامعٍ الشَزا ( ، )jz.ac.irمعايوت آمًسش ،تحقيقات ي پایانوامٍَا
پایان نامه:
مزاحل:

ٍ -1سٍد تِ ساماوٍ داوصپژيَان (تخص پایاى ًاهِ)
 -2دسیافت فایل راَىما ٍ هطالعِ دلیك آى
 -3طی هشاحل پایاى ًاهِ اص طشیك ساهاًِ پایاى ًاهِ

