
 اداره خدمات آموزشی                                   انشگاه تهراند                        دانشکده الهیات و معارف اسالمی
 

 

 

 

 

 9911-044نیمسال اول سال تحصیلی  ادیان و عرفانرشته 

 یوستهپکارشناسی  ترم اول

شماره  ردیف

 درس

 تعداد عنوان درس

 واحد

نام و نام خانوادگی 

 استاد

ساعت  روز ارائه درس

 ارائه

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

1 4714124 

 (11گروه)

 11/8-11/11 1/11/1111 11-11 دوشنبه آقای دکتر قائدان 7 تاریخ اسالم

7 4711182 

 (11گروه)

 دوشنبه آقای امیر اقبال 4 (1)آموزش زبان عربی 

 چهارشنبه

11-8 

17-11 

72/11/1111 11/11-11/8 

 11-17 1/11/1111 معرفی استاد از سوی دانشکده مبدا 7 (اخالق کاربردی)آیین زندگی 1171112 1

 11/8-11/11 11/11/1111 11-11 یکشنبه آقای دکتر گذشته 7 (1)علم کالم  4717111 4

  معرفی استاد از سوی دانشکده مبدا 1 زبان فارسی 1171112 1

 

1/11/1111 11-11 

 11/8-11/11 4/11/1111 11-17 یکشنبه آقای دکتر حمیدیه 7 (1)ادیان ابتدایی و قدیم  4711111 6

2 4711111 

 (11گروه)

آشنایی با مبانی فقه و حقوق 

 اسالمی

آقای دکتر رضوان  7

 طلب

 11/8-11/11 6/11/1111 12-11 دوشنبه

 11/8-11/11 8/11/1111 معرفی استاد از سوی دانشکده مبدا 7 مبانی کامپیوتر و کاربرد آن 4711141 8



 اداره خدمات آموزشی                                   انشگاه تهراند                        دانشکده الهیات و معارف اسالمی
 
 

 

 

 

 9911-044نیمسال اول سال تحصیلی  ادیان و عرفانرشته  

 یوستهپکارشناسی  سومترم 

شماره  ردیف

 درس

روز ارائه  نام و نام خانوادگی استاد واحد عنوان درس

 درس

ساعت 

 ارائه

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

1 4711111 

 (11گروه)

آقای دکتربراهیم  4 (1)آموزش نحوعربی 

 اقبال

 شنبه

 سه شنبه

17-11 

17-11 

4/11/1111 11/17-11/11 

7 4714122 

 (11گروه )

 11/11-11/11 1/11/1111 11-11 شنبه شاهرودیآقای دکتر  7 قرائت متون فرهنگ عربی

  معرفی استاد از سوی دانشکده مبدا 7 دانش خانواده و جمعیت 1171111 1

 

7/11/1111 11-11 

 11/11-11/11 11/11/1111 11-12 سه شنبه آقای دکتر حمیدیه 7 (1)ادیان ایران پیش از اسالم  4711164 4

 11/11-11/11 8/11/1111 11-12 یکشنبه آقای دکتر گذشته 7 (1)تاریخ فلسفه اسالمی  4711111 1

 11/8-11/11 6/11/1111 11-17 چهارشنبه آقای دکتر سعیدی 7 (1)متون دینی به زبان خارجی  4711111 6

 11/11-11/17 71/11/1111 11-11 سه شنبه آقای دکتر شیخ 7 (7)تاریخ تصوف  4711174 2

 11/11-11/17 72/11/1111 11-17 یکشنبه دکتر شیخآقای  7 عرفان نظری 4717147 8



 اداره خدمات آموزشی                                   انشگاه تهراند                        دانشکده الهیات و معارف اسالمی
 

 

 

 

 

 9911-044نیمسال اول سال تحصیلی  ادیان و عرفانرشته 

 یوستهپکارشناسی  پنجمترم 

شماره  ردیف

 درس

روز ارائه  نام و نام خانوادگی استاد واحد عنوان درس

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان ساعت ارائه

1 4711121 

 (11گروه )

 11/11-11/11 6/11/1111 8-11 سه شنبه آقای دکتر فقهی زاده 7 (7)ترجمه از عربی به فارسی 

2 4716114 

 (11گروه )

 11/11-11/17 1/11/1111 11-11 شنبه آقای دکتر معارف 7 آشنایی با علوم حدیث

 11/11-11/11 78/11/1111 11-17 شنبه آقای دکتر شیخ 7 (7)متون عرفانی فارسی  4711111 3

 11/11-11/11 4/11/1111 8-11 چهارشنبه آقای دکتر سعیدی 7 (1)متون دینی به زبان خارجی  4711114 4

 11/11-11/17 2/11/1111 11-17 سه شنبه آقای دکتر گذشته 7 (1)تاریخ فلسفه غرب  4717111 5

 11/11-11/11 1/11/1111 11-11 چهارشنبه آقای دکتر حمیدیه 7 (7)دین یهود  4711111 6

 11/11-11/11 71/11/1111 11-12 یکشنبه آقای دکتر حمیدیه 7 (1)ادیان هند  4711111 7

 11/11-11/11 72/11/1111 11-12 شنبه آقای دکتر گذشته 7 (1)تاریخ فرق اسالمی  4711111 8

 11/11-11/11 8/11/1111 11-11 یکشنبه آقای دکتر علمی 7 (1)روشهای مطالعات دینی  4717822 9

 11/11-11/11 11/11/1111 11-17 یکشنبه آقای دکتر زروانی 7 دین واسطوره 4711141 11



 اداره خدمات آموزشی                                   انشگاه تهراند                        دانشکده الهیات و معارف اسالمی
 

 

 

 

 9911-044نیمسال اول سال تحصیلی  ادیان و عرفان رشته

 یوستهپکارشناسی  هفتمترم 

شماره  ردیف

 درس

واح عنوان درس

 د

روز ارائه  نام و نام خانوادگی استاد

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان ساعت ارائه

 11/11-11/11 72/11/1111 11-11 سه شنبه آقای دکتر سلیمانی 7 (7)متون عرفانی عربی  4711111 1

آشنایی با سنت های عرفانی غیر  4711887 2

 اسالمی

 11/11-11/11 71/11/1111 11-17 سه شنبه خانم دکتر انجم روز 7

 11/11-11/11 2/11/1111 11-11 چهارشنبه آقای دکتر سعیدی 7 (7)زبان خارجی متون عرفانی به  4711881 3

 11/11-11/17 11/11/1111 11-12 چهارشنبه آقای دکتر یزدانی 7 فلسفه دین 4717821 4

 11/11-11/11 1/11/1111 11-17 چهارشنبه آقای دکتر حمیدیه 7 دین بودا 4711886 5

 11/11-11/11 8/11/1111 11-12 دوشنبه دکتر حمیدیهآقای  7 دین خاور دور 4711882 6

 11/11-11/17 4/11/1111 11-17 دوشنبه آقای دکتر حمیدیه 7 (7)مسیحیت  4711881 7

 11/11-11/17 1/11/1111 8-11 سه شنبه آقای دکتر عبدل آبادی 7 اخالق در ادیان 4711111 8

 11/11-11/11 6/11/1111 8-11 یکشنبه آقای دکتر شیخ 7 معارف شیعه  4711176 9


