
 

 

 8991-99  اول سال تحصیلی  :نیمسال        ادیان و عرفان رشته: برنامه

 پیوسته کارشناسی: مقطع               یک : ترم

 : توجه**** 

دانشجویانی که قصد انتخاب واحد از ترم اول را .دنزمان انتخاب واحد ورودی های جدید غیرفعال می باش تمامی دروس ترم اول در سامانه جامع آموزش تا 

را در زمان حذف و  موردنظردرس و ارائه آن به کارشناس آموزش،  از ابتدای مهر و اخذ تایید از استاد مربوطه  مربوطه پس از شرکت در کالس می توانند دارند،

 .خود اضافه نمایند اضافه به لیست دروس

تعداد  عنوان درس درس شماره ردیف

 واحد

روز ارائه  نام و نام خانوادگی استاد

 درس

ساعت 

 ارائه درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 

 

 شنبهدو داودی دکترآقای  3 زبان فارسی 1102211 1

 سه شنبه

12-8 

11-13 

03/12/88 32/12-32/8 

 دکتر فاضلیآقای  0 (اخالق کاربردی)آیین زندگی 1102221 0

 دکتر میریآقای 

 چهارشنبه

 چهارشنبه

11-13 

11-13 

00/12/88 32/12-32/8 

 8-12 چهارشنبه آقای دکتر دهقان 7 (1)آموزش زبان عربی  7021181 3

10-12 

08/12/88 32/12-32/8 

 (1)علم کالم  7020188 7
 

 32/13-32/11 01/12/88 13-11 دوشنبه دکتر گذشتهآقای  0

 (1)ادیان ابتدایی و قدیم  7023133 1

 

 32/8-32/12 01/12/88 13-11 یکشنبه دکتر حمیدیهآقای  0

 آشنایی با مبانی فقه و حقوق اسالمی 7021131 6

 

 32/8-32/12 1/11/88 8-12 یکشنبه دکتر داورزنیآقای  0

 کامپیوتر و کاربرد آنمبانی  7021272 1
 

 32/8-32/12 0/11/88 8-12 سه شنبه دکتر زارعخانم  0

 32/8-32/12 32/12/88 12-10 سه شنبه آقای دکتر محمودپور 0 تاریخ اسالم 7027117 8



 

 

 

 8991-99  اول سال تحصیلی:  نیمسال        رشته ادیان و عرفان: برنامه

 پیوسته کارشناسی: مقطع               سوم : ترم

  

تعداد  عنوان درس درس شماره ردیف

 واحد

نام و نام خانوادگی 

 استاد

 روز ارائه

 درس

ساعت ارائه 

 درس

تاریخ 

 امتحان

ساعت 

 امتحان

 

 

 (خ)دکتر عزتیخانم  0 جمعیت و دانش خانواده 1102218 1

 (ب)دکتر عزیزیانآقای 

 سه شنبه

 سه شنبه 

12-8 

12-8 

08/12/88 32/10-32/12 

 یکشنبه خانم دکتر فراهانی 7 (1)آموزش نحو عربی  7021182 0

 سه شنبه

10-12 

10-12 

08/12/88 32/10-32/12 

 (1)ترجمه از عربی به فارسی  7021111 3

 

 32/11-32/11 0/11/88 8-12 دوشنبه آقای دکتر موسوی پناه 0

 (1)ادیان ایران پیش از اسالم  7023267 7

 

 32/12-32/10 07/12/88 13-11 چهارشنبه دکتر حمیدیهآقای  0

 (1)تاریخ فلسفه اسالمی  7023231 1
 

 32/12-32/10 01/12/88 8-12 چهارشنبه دکتر گذشتهآقای  0

 (0)تاریخ تصوف  7023207 6

 

 32/12-32/10 00/12/88 8-12 یکشنبه دکتر شیخآقای  0

 عرفان نظری 7020270 1

 

 32/12-32/10 01/12/88 12-10 چهارشنبه دکتر شیخآقای  0

 (1)متون دینی به زبان خارجی  7023122 8
 

 32/12-32/10 32/12/88 13-11 سه شنبه دکتر سعیدیآقای  0



 

 

 8991-99  اول سال تحصیلی:  نیمسال        رشته ادیان و عرفان: برنامه

 پیوسته کارشناسی: مقطع               پنجم : ترم

  

تعداد  عنوان درس شماره درس ردیف

 واحد

نام و نام خانوادگی 

 استاد

روز ارائه 

 درس

ساعت ارائه 

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 

 

 قرائت متون فرهنگ عربی 7027111 1
 

 32/12-32/10 01/12/88 8-12 دوشنبه آقای دکتر اقبال 0

 آشنایی با علوم حدیث 7026117 0
 

 32/11-32/11 0/11/88 13-11 شنبهدو معارفدکتر آقای  0

 (0)متون عرفانی فارسی  7023118 3

 

 32/11-32/11 00/12/88 8-12 چهارشنبه دکتر شیخآقای  0

 (3)متون دینی به زبان خارجی  7023827 7
 

 32/11-32/11 07/12/88 12-10 سه شنبه دکتر سعیدیآقای  0

 (1)تاریخ فلسفه غرب  7020213 1
 

 32/11-32/11 08/12/88 13-11 چهارشنبه گذشتهدکتر آقای  0

 (0)دین یهود  7023823 6

 

 32/11-32/11 1/11/88 12-10 چهارشنبه دکتر حمیدیهآقای  0

 (1)ادیان هند  7023821 1

 

 32/11-32/11 03/12/88 8-12 سه شنبه دکتر حمیدیهآقای  0

 (1)تاریخ فرق اسالمی  7023231 8
 

 32/11-32/11 01/12/88 13-11 یکشنبه دکتر گذشتهآقای  0

 (1)روش های مطالعات دینی  7020811 8
 

 32/11-32/11 08/12/88 13-11 سه شنبه دکتر زروانیآقای  0

 32/13-32/11 32/12/88 12-10 یکشنبه دکتر بیاتآقای  0 فلسفه اخالق 7023081 12



 

 

 8991-99  تحصیلیاول سال :  نیمسال        رشته ادیان و عرفان: برنامه

 پیوسته کارشناسی: مقطع               هفتم : ترم

 

تعداد  عنوان درس شماره درس ردیف

 واحد

نام و نام خانوادگی 

 استاد

روز ارائه 

 درس

ساعت ارائه 

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 

 

 (0)متون عرفانی عربی  7023111 1

 

 32/13-32/11 01/12/88 12-10 یکشنبه دکتر شیخآقای  0

آشنایی با سنت های عرفانی غیر  7023880 0

 اسالمی

 32/13-32/11 00/12/88 8-12 دوشنبه دکتر علمیآقای  0

 (0)متون عرفانی به زبان خارجی  7023883 3

 

 32/13-32/11 0/11/88 8-12 سه شنبه دکتر سعیدیآقای  0

 فلسفه دین 7020818 7

 

 32/13-32/11 07/12/88 8-12 شنبه دکتر بیاتآقای  0

 دین بودا 7023886 1
 

 32/13-32/11 08/12/88 13-11 شنبه دکتر حمیدیهآقای  0

 دین خاور دور 7023881 6
 

 32/13-32/11 1/11/88 13-11 سه شنبه دکتر حمیدیهآقای  0

 32/13-32/11 08/12/88 12-10 سه شنبه دکتر سلیمانیآقای  0 (0)مسیحیت  7023881 1

 معارف شیعه 7023106 8
 

 32/13-32/11 32/12/88 8-12 یکشنبه دکتر گذشتهآقای  0

 اخالق در ادیان 7023322 8
 

 32/13-32/11 01/12/88 12-10 شنبه دکتر عبدل آبادیآقای  0


