
 

 

 8991-99  اول سال تحصیلی  :نیمسال       فلسفه و کالم اسالمی رشته :برنامه درسی

 پیوسته کارشناسی: مقطع                اول : ترم

 : توجه**** 

دانشجویانی که قصد انتخاب واحد از ترم اول را .دندر سامانه جامع آموزش تا زمان انتخاب واحد ورودی های جدید غیرفعال می باشتمامی دروس ترم اول  

ذف و را در زمان ح 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،

  .اضافه به لیست دروس خود اضافه نمایند

تعداد  عنوان درس شماره درس ردیف

 واحد

روز ارائه  نام و نام خانوادگی استاد

 درس

ساعت 

 ارائه درس

 امتحانساعت  تاریخ امتحان

 

 

 مبانی کامپیوتر و کاربرد آن 2441424 1

 

 04/9-04/14 4/11/89 14-14 چهارشنبه خانم دکتر ساجدی 4

 آقای دکتر قادر فاضلی 4 (اخالق کاربردی)آیین زندگی 1144441 4

 آقای دکتر میری

 (خ)چهارشنبه

 (ب)چهارشنبه

14-9 

14-9 

44/14/89 04/14-04/9 

(1)آموزش زبان عربی  2441191 0  یکشنبه خانم دکتر اختری 2 

 سه شنبه

14-14 

14-14 

49/14/89 04/14-04/9 

2 1144411 

 

فارسیزبان   شنبه خانم دکتر بابائی 0 

 دوشنبه

14-9 

11-10 

40/14/89 04/14-04/9 

 شنبه دکتر مفتونیخانم  0 منطق تصور 2444181 1

 دوشنبه   

14-14 

14-9 

41/14/89 04/14-04/9 

و تاریخ علم کالم فلسفه 2444182 6  

 
 04/9-04/14 41/14/89 10-11 سه شنبه آقای دکتر قراملکی 4

 آشنایی با مبانی فقه و حقوق اسالمی 2441101 1

 
 04/9-04/14 1/11/89 10-11 چهارشنبه آقای دکتر پوربافرانی 4



 

 

 8991-99  اول سال تحصیلی:  نیمسال      رشته فلسفه و کالم اسالمی : برنامه درسی

 پیوسته کارشناسی: مقطع                سوم: ترم

  

تعداد  عنوان درس شماره درس ردیف

 واحد

نام و نام خانوادگی 

 استاد

روز ارائه 

 درس

ساعت ارائه 

 درس

تاریخ 

 امتحان

ساعت 

 امتحان

 

 

(1)آموزش نحو عربی  2441184 1  شنبه خانم دکتر الدبونی 2 

 سه شنبه

14-14 

14-14 

49/14/89 04/14-04/14 

 04/9-04/14 48/14/89 11-11 شنبه دکتر نعمتی آقای 4 (1)اندیشه اسالمی  1144441 4

 04/14-04/14 41/14/89 9-14 یکشنبه خانم دکتر عماری 4 (1)قرائت متون فرهنگ عربی  2444444 0

 شنبه دکتر مفتونیخانم  0 قیاس و برهان 2444181 2

 سه شنبه

14-9 

14-9 

40/14/89 04/14-04/14 

(4)فلسفه اسالمی  2444416 1  یکشنبه دکتر عظیمی آقای 2 

 یکشنبه

14-14 

11-10 

4/11/89 04/14-04/14 

 04/14-04/14 04/14/89 10-11 دوشنبه دکتر کرمانیخانم  4 (4)کالم  2444481 6

 04/14-04/14 41/14/89 10-11 سه شنبه آقای منتصری 4 (1)خ فلسفه اسالمی یتار 2440401 1



 

 

 8991-99  اول سال تحصیلی:  نیمسال      رشته فلسفه و کالم اسالمی : برنامه درسی

 پیوسته کارشناسی: مقطع                پنجم: ترم

  

تعداد  عنوان درس درسشماره  ردیف

 واحد

نام و نام خانوادگی 

 استاد

روز ارائه 

 درس

ساعت ارائه 

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 

 

 آشنایی با قرآن کریم 2446110 1

 

 04/9-04/14 41/14/89 10-11 شنبه آقای دکتر فائز 4

(2)فلسفه اسالمی  2444841 4  دوشنبه آقای دکتر عظیمی 2 

 دوشنبه

14-9 

11-10 

41/14/89 04/11-04/11 

(2)کالم  2444840 0  04/9-04/14 42/14/89 10-11 یکشنبه آقای ورزدار 4 

(1)تاریخ فلسفه غرب  2444410 2  
 

 04/11-04/11 49/14/89 14-14 سه شنبه آقای دکتر یزدانی 4

 شنبه خانم دکتر برخورداری 2 منطق جدید 2444914 1

 سه شنبه

14-14 

11-11 

04/14/89 04/11-04/10 

 مغالطات 2444444 6
 

 04/11-04/11 44/14/89 11-11 شنبه آقای ورزدار 4

(1)عرفان نظری  2444181 1  سه شنبه آقای دکتر کوچنانی 4 

 

14-9 

 

1/11/89 04/11-04/11 

(1)ترجمه از عربی به فارسی  2441111 9  

 

 04/11-04/11 4/11/89 14-14 یکشنبه خانم دکتر عماری 4



 

 

 8991-99  اول سال تحصیلی:  نیمسال      رشته فلسفه و کالم اسالمی : برنامه درسی

 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

 

 

(4)عرفان اسالمی نظری  2444999 1  
 

 04/10-04/11 49/14/89 11-11 سه شنبه آقای دکتر ابراهیمی 0

(6)فلسفه اسالمی  2444911 4  شنبهچهار آقای دکتر کوچنانی 2 

 سه شنبه

14-9 

14-14 

41/14/89 04/11-04/10 

 فلسفه اخالق 2440481 0
 

 04/10-04/11 04/14/89 14-14 شنبه آقای دکتر بیات 4

مبانی نظری اخالق حرفه ای در  2444990 2

 اسالم

 04/10-04/11 40/14/89 10-11 سه شنبه خانم دکتر برخورداری 4

(4)ترجمه از عربی به فارسی  2441118 1  
 

 04/10-04/11 1/11/89 9-14 سه شنبه آقای دکتر موسوی 4

روش شناسی مطالعات فلسفی و  2444992 6

 کالمی

 04/10-04/11 41/14/89 9-14 دوشنبه دکتر وفائیانآقای  4

 دکتر مفتونی 4 فلسفه علم 2449489 1

 

 04/10-04/11 42/14/89 14-14 چهارشنبه

 دکتر علی اکبر سراج 4 مبانی علم کالم 2444890 9

 

 04/10-04/11 4/11/89 14-14 یکشنبه


