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 9911-044نیمسال اول سال تحصیلی  فلسفه و حکمت اسالمیرشته 

 یوستهپکارشناسی  ترم اول

شماره  ردیف

 درس

 تعداد عنوان درس

 واحد

نام و نام خانوادگی 

 استاد

روز ارائه 

 درس

ساعت 

 ارائه

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 94/8-94/14 8/11/1911 دانشکده مبدامعرفی استاد از سوی  4 مبانی کامپیوتر و کاربرد آن 2441424 1

4 2444194 

 (11گروه)

آشنایی با مبانی فقه و حقوق 

 اسالمی

آقای دکتر رضوان  4

 طلب

 94/8-94/14 6/11/1911 11-11 دوشنبه

 14-14 1/11/1911 معرفی استاد از سوی دانشکده مبدا 4 (اخالق کاربردی)آیین زندگی 1144441 9

2 2441181 

 (11گروه)

 دوشنبه آقای امیر اقبال 2 1زبان عربی  آموزش

 چهارشنبه

14-8 

14-14 

41/14/1911 94/14-94/8 

 19-14 1/11/1911 معرفی استاد از سوی دانشکده مبدا 9 زبان فارسی 1144411 4

 شنبهیک خانم دکتر مفتونی 9 منطق تصور 2444114 6

 سه شنبه

14-14 

14-14 

94/14/1911 94/14-94/8 

 94/8-94/14 2/11/1911 19-14 دوشنبه آقای دکتر قراملکی 4 فلسفه و تاریخ علم کالم 2444112 1
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 9911-044نیمسال اول سال تحصیلی  فلسفه و حکمت اسالمی رشته 

 یوستهپکارشناسی  پنجمترم 

شماره  ردیف

 درس

روز ارائه  نام و نام خانوادگی استاد واحد عنوان درس

 درس

ساعت 

 ارائه

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

1 2441114 

 (11گروه)

آقای دکتر ابراهیم  2 (1)آموزش نحوعربی 

 اقبال

 شنبه

 سه شنبه

14-14 

14-14 

2/11/1911 94/14-94/14 

 14-14 44/14/1911 معرفی استاد از سوی دانشکده مبدا 4 (1)اندیشه اسالمی  1144441 4

9 2444444 

 

 94/19-94/14 1/11/1911 19-14 شنبه آقای دکتر شاهرودی 4 (1)قرائت متون فرهنگ عربی 

 94/19-94/14 8/11/1911 8-14 سه شنبه آقای دکتر کوچنانی 4 (1)تاریخ فلسفه اسالمی  2449494 2

 94/8-94/14 41/14/1911 14-11 شنبه خانم دکتر برخورداری 9 قیاس و برهان 2444111 4

 یکشنبه دکتر مطهریآقای  2 (4)فلسفه اسالمی  2444446 6

 چهارشنبه

14-14 

14-8 

41/14/1911 94/14-94/8 

 94/8-94/14 6/11/1911 14-14 دوشنبه آقای دکتر مطهری 4 (4)کالم  2444414 1

 9911-044نیمسال اول سال تحصیلی  فلسفه و حکمت اسالمی رشته 

 یوستهپکارشناسی  سومترم 
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 9911-044اول سال تحصیلی نیمسال  فلسفه و حکمت اسالمی رشته 

 یوستهپکارشناسی  پنجمترم 

شماره  ردیف

 درس

روز ارائه  نام و نام خانوادگی استاد واحد عنوان درس

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان ساعت ارائه

1 2446149 

 (11گروه)

 94/8-94/14 2/11/1911 19-14 سه شنبه آقای دکتر پهلوان 4 آشنایی با قرآن کریم

 94/14-94/14 1/11/1911 14-14 سه شنبه آقای دکتر یزدانی 4 (1)تاریخ فلسفه غرب  2444419 2

 دوشنبه آقای دکتر عظیمی 2 (2)فلسفه اسالمی  2444141 3

 دوشنبه

14-14 

14-19 

41/14/1911 94/14-94/19 

 94/19-94/14 94/14/1911 8-14 چهارشنبه آقای دکتر کوچنانی 4 (2)کالم  2444149 4

 شنبه خانم دکتر برخورداری 2 منطق جدید 2444814 5

 دوشنبه

14-14 

14-8 

6/11/1911 94/14-94/8 

 94/19-94/14 41/14/1911 14-14 چهارشنبه خانم دکتر مفتونی 4 (1)عرفان نظری  2444111 6

 94/19-94/14 1/11/1911 8-14 یکشنبه خانم دکتر مفتونی 4 مغالطات 2444444 7

 94/14-94/14 8/11/1911 8-14 سه شنبه خانم دکتر الدبونی 4 (1)ترجمه از عربی به فارسی  2441111 8
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 9911-044نیمسال اول سال تحصیلی  فلسفه و حکمت اسالمی رشته 

 یوستهپکارشناسی  هفتمترم 

شماره  ردیف

 درس

روز ارائه  نام و نام خانوادگی استاد واحد عنوان درس

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان ساعت ارائه

 94/8-94/14 6/11/1911 8-14 چهارشنبه خانم دکتر مفتونی 4 (9)عرفان نظری  2444119 1

 یکشنبه آقای دکتر عظیمی 2 (6)فلسفه اسالمی  2444811 2

 یکشنبه

14-14 

14-19 

41/14/1911 94/14-94/8 

 94/8-94/14 2/11/1911 14-14 شنبهسه  آقای دکتر بیات 4 (9)تاریخ فلسفه غرب  2444114 3

 94/8-94/14 41/14/1911 19-14 سه شنبه خانم دکتر انجم روز 4 آشنایی با ادیان بزرگ 2449414 4

5 2446142 

 (11گروه )

 94/14-94/14 1/11/1911 19-14 شنبه آقای دکتر معارف 4 آشنایی با علوم حدیث

 94/14-94/14 8/11/1911 14-14 شنبه واعظیآقای دکتر  4 خداشناسی در قرآن و حدیث 2444442 6

 94/14-94/14 94/14/1911 14-14 چهارشنبه آقای دکترکوچنانی 4 فرق و مکاتب کالمی در تمدن اسالمی 2444449 7


