
 

 

 ندیشه اسالمي دانشگاه تهرانا برنامه درسي دانشکده معارف و

                                                                                                        

 

 اسالميگرایش آشنایي با منابع                                    ....93-94....سال تحصيلينيمسال دوم 

 93ورودی:                                                                         دکتری:مقطع             

 تاريخ امتحان کالس ساعت روز نام استاد شماره درس تعدادواحد نام درس رديف

 16/3/94 شهید بهشتی 10-12 شنبه دکتر حسین هاشم نژاد 470105601 2 معارف نظری قران 1

 20/3/94 شهید بهشتی 16-14 شنبه ابراهیمنزهت دکتر  ابراهیم نزهت دکتر        470106501 2 فقه الحدیث 2

 24/3/94 شهید بهشتی 10-12 یکشنبه دکتر حمیدرضا حاجی بابایی 470103201 2 قران و مستشرقین 3

 31/3/94 شهید بهشتی  16-14 یکشنبه زهرا رضازادهدکتر 470105401 2 تفسیر تطبیقی قرآن 4

 

 

 

 



 

 

 برنامه درسي دانشکده معارف واندیشه اسالمي دانشگاه تهران               

                                                                                                        

 گرایش اخالق اسالمي                                                        .... 93-94.... سال تحصيلينيمسال دوم 

 93ورودی:                                                                              مقطع:دکتری              
 تاريخ امتحان کالس ساعت روز نام استاد شماره درس تعدادواحد نام درس رديف

 16/3/94 شهید بهشتی 10-12 شنبه دکتر حسین هاشم نژاد 470105601 2 معارف نظری قرآن 1

پروین خیرا...تردک  470105501 2 حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران 2 23/3/94 شهید مفتح 16-14 شنبه   

27/3/94 شهید مفتح 10-12 یکشنبه ماریه سیده قریشی دکتر 470105901 2 اخالق عقلی و فلسفی 3  

31/3/94 شهید مفتح 16-18 یکشنبه عبدل آبادیدکتر  470106201 2 فلسفه اخالق در غرب 4  

 

 

 

 

 

 
 



 برنامه درسي دانشکده معارف واندیشه اسالمي دانشگاه تهران                   

                                                                                                        

 انقالب اسالمي گرایش                                                  .........93-94...... سال تحصيلينيمسال دوم 

 93ورودی:                                                                              مقطع:دکتری              

 تاريخ امتحان کالس ساعت روز نام استاد شماره درس تعدادواحد نام درس رديف

 17/3/94 شهید بهشتی 8-10 یکشنبه دکتر ابراهیم کالنتری 470203102 2 امام خمینی)ره( اندیشه سیاسی 1

مسائل ایران از صفویه تا  2

 انقالب

ر بهاء الدین قهرمانی نژاددکت 470203202 2  20/3/94 شهید باهنر 10-12 شنبهیک 

24/3/94 شهید باهنر 16-14 یکشنبه ر بهاء الدین قهرمانی نژاددکت 470203302 2 تحوالت بعد از انقالب 3  

31/3/94 شهیدبهشتی 10-8 شنبهدو دکتر محمد نصیری 470105102 2 مبانی عرفان نظری 4  

 

 

 

 



 

 

 برنامه درسي دانشکده معارف واندیشه اسالمي دانشگاه تهران               

                                                                                                        

 گرایش تاریخ وتمدن اسالمي                                                        .........93-94...... سال تحصيلينيمسال دوم 

 93ورودی:                                                                                                  مقطع: دکتری                  
 تاريخ امتحان کالس ساعت روز تادنام اس شماره درس تعدادواحد نام درس رديف

مجید معارف دکتر 470105002 2 شناخت نهج البالغه 1  17/3/94 شهید مفتح 16-14 یکشنبه 

 دوره امویان و عباسیان 2

 

 18/3/94 باهنرشهید  16-18 یکشنبه اصغر قائداندکتر  470203002 2

شناخت ونقد منابع تاریخ  3

 وتمدن اسالمی

 

 فرهمند پور فهیمه دکتر 470200702 2

 

 19/3/94 شهید بهشتی 16-14 دوشنبه

 20/3/94 شهیدمفتح 16-18 دوشنبه دکترسیدجوادنعمتی 470105602 2 معارف نظری قرآن کریم 4



 

 

 

 

 

 برنامه درسي دانشکده معارف واندیشه اسالمي دانشگاه تهران              

                                                                                                        

 تاریخ وتمدن اسالمي گرایش                                                  .........93-94...... سال تحصيلينيمسال دوم 

 93ورودی:                                                                          مقطع:کارشناسي ارشد            
 تاريخ امتحان کالس ساعت روز نام استاد شماره درس تعدادواحد نام درس رديف

 محمد نصیریدکتر 470100302 2 (2تاریخ ادیان) 1

 

 16/3/94 شهید مفتح 8-10 یکشنبه

 (1فلسفه اسالمی) 2

 

 20/3/94 شهیدچمران 10-12 شنبهیک ر عباس قربانیدکت 470101302 2

 سیاسی اسالمتاریخ  3

 

 فرهمند پور فهیمه دکتر 470101102 2

 

 26/3/94 شهید بهشتی 16-18 شنبهدو

 31/3/94 شهیدمفتح 8-10 دوشنبه دکتررمضان رضائی 470101802 2 تاریخ وتمدن اسالمی 4

 



 

 

 معارف واندیشه اسالمي دانشگاه تهران برنامه درسي دانشکده                 

 گرایش مباني نظری اسالم                                       ......... 93-94سال تحصيلي ......نيمسال دوم 

 93ورودی:                                                                             مقطع:دکتری                     
 تاريخ امتحان کالس ساعت روز نام استاد شماره درس تعدادواحد نام درس رديف

میر دامادی سیدمجتبیدکتر 470105603 2 معارف نظری قرآن 1 16/3/94 شهید بهشتی 10-12 شنبهسه    

20/3/94 شهید بهشتی 16-18 شنبهسه  میر منصوردکتر 470105003 2 البالغه شناخت نهج 2  

 علی عسگری یزدی دکتر 470105703 2 فلسفه دین 3

 

25/3/94 شهید بهشتی 8-10 چهارشنبه  

31/3/94 شهید بهشتی 16-14 چهارشنبه دکترمحسن قمی 470301403 2 حکمت متعالیه 4  

 

 

 

 

 

 

 



 درسي دانشکده معارف واندیشه اسالمي دانشگاه تهران برنامه                    

                                                                                                     

 گرایش مباني نظری اسالم                                                             .........93-94...... سال تحصيلينيمسال دوم 

 93ورودی:                                                                                 مقطع:کارشناسي ارشد           
 تاريخ امتحان کالس ساعت روز نام استاد شماره درس تعدادواحد نام درس رديف

قربانیدکترعباس  470101403 2 (2فلسفه اسالمی) 1  16/3/94 شهید مفتح 10-12 سه شنبه 

منصور میر دکتر 470300203 2 کالم تخصصی 2 20/3/94 شهید مفتح 16-14 سه شنبه   

23/3/94 شهید مفتح 16-18 سه شنبه دکتر سیدحمیدرضامیرعظیمی 470100303 2 تاریخ ادیان 3  

25/3/94 شهید مفتح 10-12 شنبهچهار سید مجتبی میردامادی دکتر 470300503 2 حقوق اجتماعی سیاسی در اسالم 4  

27/3/94 شهید مفتح 16-14 شنبهچهار نعمتی سیدجواددکتر 470300403 2 آشنایی با مبانی عرفان نظری  5  

31/3/94 شهید مفتح 16-18 شنبهچهار دکترعلی عسگری یزدی 470300703 2 زبان انگلیسی 6  

 


