
 

 

 برنامه درسي دانشکده معارف واندیشه اسالمي دانشگاه تهران

 95ورودي : ارشدکارشناسيمقطع: اخالق اسالمي......گرایش 96-97سال تحصيلي ...... اولنيمسال 

 

 نام درس رديف
تعداد 

 واحد
 تاريخ امتحان کالس ساعت روز نام استاد شماره درس

 24/10/1396 بهشتي 8 - 10 شنبهسه دکتر وحيد واحد جوان  06-4701023 2 آشنایي با مباني عرفان نظري 1

 26/10/1396 چمران 12 - 10 شنبهسه دکتر ماریه سيدقریشي 06-4701020 2 2حکمت عملي)علم اخالق(  2

 30/10/96 باهنر 13 - 15 شنبهسه دکتر محمدرضا بهاري 01-4701015 2 کالم عمومي)مشترک( 3

4 

تاریخ و تمدّن 

 02/11/96 باهنر 12 - 10 چهارشنبه دکتر رمضان رضائي 01-4701018 2 اسالمي)مشترک(

5 

ترین مکاتب آشنایي با مهم

4701028-06 2 اخالقي غرب  4/11/1396 باهنر 13 - 15 چهارشنبه محمديدکتر جعفر گل 



 

 

 برنامه درسي دانشکده معارف واندیشه اسالمي دانشگاه تهران

 96ورودي: ارشدکارشناسيمقطع: جدید الوروداسالمي  اخالق......گرایش 96-97نيمسال اول سال تحصيلي ......

 

  

 نام درس رديف
تعداد 

 واحد
 تاريخ امتحان کالس ساعت روز نام استاد شماره درس

 2/11/1396 محمديعلي 10-8 شنبهسه دکتر محمدرضا بهاري 06-4701021 2 اخالق در قرآن 1

2 
زبان و ادبيات 

 فارسي)مشترک(
 25/10/96 مفتح 13 - 15 شنبهسه سيف دکتر عبدالرضا  4701010-01 2

 27/10/96 مفتح 17 - 15 شنبهسه دکتر علي حامد برقي 01-4701006 2 زبان انگليسي)مشترک( 3

4 

) مشترک با 1فلسفه اسالمي 

 30/10/96 باهنر 10 - 8 چهارشنبه نژاددکتر حسين هاشم 01-4701013 2 متون(

 4/11/1396 بهشتي 12 - 10 شنبهچهار دکتر طيبه فردوسي 06-4701004 2 اصول و مباني مشاوره 5



 

 

 برنامه درسي دانشکده معارف واندیشه اسالمي دانشگاه تهران

 95ورودي : دکتریمقطع: اخالق اسالمي......گرایش 96-97نيمسال اول سال تحصيلي ......

 

 نام درس رديف
تعداد 

 واحد
 تاريخ امتحان کالس ساعت روز نام استاد شماره درس

30:11 شنبه عليرضا صدرحسيني 06-4701060 2 اخالق عرفاني 1  23/10/1396 مطهري 13 -

 30/10/1396 مفتح 15 - 17 شنبه آبادياکبر عبدلعلي 06-4701062 2 فلسفه اخالق در غرب 2

 26/10/1396 مفتح 8 - 10 یکشنبه محمديجعفر گل 06-4701061 2 فلسفه اخالق در اسالم 3

 3/11/1396 چمران 12 - 10 یکشنبه سيدحميدرضا ميرعظيمي 09-4701057 2 اخالق کاربردي 4

 
  



 

 

 برنامه درسي دانشکده معارف و اندیشه اسالمي دانشگاه تهران

 

 96ورودي:  جدید الورود  دکتریاسالمي مقطع:  اخالق.... گرایش 96-97سال تحصيلي .... اولنيمسال 

 تاريخ امتحان کالس ساعت روز نام استاد شماره درس تعداد واحد نام درس رديف

 25/10/96 محمديعلي 12 - 10 شنبه دکتر ابراهيم نزهت 01-4701050 2 البالغه)مشترک(شناخت نهج 1

2 
حقوق اساسي جمهوري اسالمي 

 ایران)مشترک(
 26/10/96 محمديعلي 15 - 13 شنبه اسماعيليدکتر محمدمهدي  4701055-01 2

 23/10/1396 محمديعلي 17 - 15 شنبه دکتر سيدحميدرضا ميرعظيمي 08-4701057 2 اخالق کاربردي)اصلي( 3

 1/11/1396 محمديعلي 10 - 12 یک شنبه دکتر ماریه قریشي 06-4701059 2 اخالق عقلي و فلسفي 4

 4/11/1396 دفتر گروه 15 - 13 شنبهیک نژاددکتر حسين هاشم 06-4701052 2 شناسي تطبيقيانسان 5

 
 


