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 برنامه درسی دانشکده معارف و اندیشه اسالمی دانشگاه تهران

  
  96:جدیدالورود  ارشدمقطع:  اسالمی قرآن و منابعگرایش  ....96-97...سال تحصیلی  اولنیمسال 

 
  تاریخ امتحان کالس ساعت روز نام استاد شماره درس تعداد واحد نام درس ردیف

47010  2  روش تدریس و تحقیق  1 0161 10- 12  سه شنبه  بهاري درضامحمدکتر    23/10/96  شهید مفتح 

47010  2  ادبیات فارسی(مشترك)  2 0110 13- 15  سه شبه  سیفدکترعبدالرضا     25/10/96  شهید مفتح 

47010  2  )(مشترك)1زبان انگلیسی( 3 0106 15- 17  سه شبه  حامد برقیدکترعلی     27/10/96  شهید مفتح 

47010  2  فلسفه اسالمی(مشترك) 4 0113   30/10/96  باهنرشهید  10-8  شنبهچهار  هاشم نژادحسین دکتر  

تاریخ و تمدن   5
  اسالمی(مشترك)

2  47010 0118    چهارشنبه  رضاییدکتررمضان  
  02/11/96  باهنرشهید  10-12

6 
تفسیر موضوعی نهج البالغه 

  با توجه به شبهات
2 47010 0235   04/11/96  باهنرشهید  17-15 شنبهچهار  نزهتدکترابراهیم  
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 برنامه درسی دانشکده معارف و اندیشه اسالمی دانشگاه تهران

  

  95-  96 :ورودي  ارشدمقطع:  قرآن و منابع اسالمیگرایش  ....96- 97. ....سال تحصیلی  اولنیمسال 
  

 تعدادواحد نام درس ردیف
شماره 
  درس

 امتحان تاریخ کالس ساعت روز نام استاد

  24/10/96  شهید مفتح  8- 10  سه شنبه  ضازادهردکتر زهرا   470103701  2  تفسیر مقارن  1

47010 2 علوم  قرآن 2 0112 نوبري علیرضادکتر    26/10/96  باهنرشهید  10- 12 سه شنبه 

  30/10/96  باهنرشهید  13- 15 سه شنبه بهاريمحمدرضادکتر   470101501 2 کالم عمومی 3

47010 2 تاریخ ادیان 4 0102  
دکترحمیدرضا 

 میرعظیمی
  01/11/96  شهید مفتح 15- 17 شنبهسه 

  03/11/96  شهید مفتح 10- 12 چهارشنبه  عیسی زاده نیکزاددکتر  470103301  2  روشها و گرایش هاي تفسیر قران  5

6  
تفسیر موضوعی نهج البالغه با 

  توجه به شبهات
  04/11/96  شهید مفتح  13- 15  چهارشنبه  نزهتدکترابراهیم   470103501  2
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 برنامه درسی دانشکده معارف و اندیشه اسالمی دانشگاه تهران

  
 95-  96ورودي:  دکتريمقطع:  قرآن و منابع اسالمیگرایش  ....96-97. ...سال تحصیلی  اولنیمسال 

  تاریخ امتحان کالس ساعت روز نام استاد شماره درس تعداد واحد نام درس ردیف

47010  2  مباحث جدید دانش تفسیر 1 0166  
 حمیدرضاتردک

  حاجی بابایی
  23/10/96  شهید مفتح 12 - 10  شنبه

2 
حقوق اساسی جمهوري 

  اسالمی ایران
2 47010 0155  

 محمدمهديدکتر
  اسماعیلی

13- 15 شنبه  
 

 دیشه
  محمديعلی

26/10/96  

47010  2  اخالق کاربردي  3 0157 8- 10  شنبهیک  دکترماریه قریشی   
 دیشه

  محمديعلی
30/10/96  

47010  2  سالمیفرهنگ و تمدن ا 4 0158 10- 12  شنبهیک  دکتر رمضان رضایی   
اتاق معاونت 

  علمی
02/11/96  

47010  2  علوم حدیث  5 0145 13- 15  شنبهیک  دکترزهرا رضا زاده   
 دیشه

  محمديعلی
04/11/96  
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 برنامه درسی دانشکده معارف و اندیشه اسالمی دانشگاه تهران

  
  96جدیدالورود: دکتريمقطع:  قرآن و منابع اسالمی گرایش ....96- 97. ....سال تحصیلی  اولنیمسال 

 
  تاریخ امتحان کالس ساعت روز نام استاد شماره درس تعداد واحد نام درس ردیف

نقد مکاتب و مذاهب   1
  تفسیري

2  47010 0163  
دکترحمیدرضا حاجی 

  بابایی
8- 10  شنبه  

 دیشه
  محمديعلی

23/10/96  

10- 12  شنبه  راهیم نزهتدکتراب 470105001  2  شناخت نهج البالغه 2  
 دیشه

  محمديعلی
25/10/96  

47010  2  تفسیر تطبیقی 3 0154 13- 15  شنبه  دکترزهرا رضازاده    27/10/96  محمديعلی 

47010  2  معارف قرآن  4 0156 8- 10  شنبهیک  دکتر حسین هاشم نژاد    30/10/96  دفتر گروه 

5 
فرهنگ و تمدن اسالم 

  مشترك
2 47010 0158 10- 12 شنبهکی  دکتر رمضان رضایی   

اتاق معاونت 
  علمی

02/11/96  

064701057  2  اخالق کاربردي  6   04/11/96  شهید مفتح 15-13  شنبهیک  دکتر جعفرگل محمدي 

  


