
 دانشکده معارف و اندیشه اسالمی دانشگاه تهران درسیبرنامه 

  
  95ورودي:      ارشدمقطع:      و تمدن  اسالم خیتارگرایش ..96-97...... سال تحصیلی اولنیمسال 

تعداد  نام درس ردیف
 واحد

تاریخ  ساعت روز نام استاد شماره درس
  امتحان

 کالس

ییدکتر رهنما 4701014 2 2فلسفه اسالمی  1   شهید علی محمدي  23/10/96 10- 12 سه شنبه 

25/10/96  15- 17  سه شنبه  دکتررضائی  4702002  2  مکاتب تاریخ نگاري مسلمانان 2  شهید باهنر 

27/10/96 8- 10 دوشنبه دکتر آل یمین 470200102 2 زبان انگلیسی تخصصی 3  شهید باهنر 

  )1تاریخ فرهنگ و تمدن ایران پس از اسالم (  4
 فویهتا عصر ص

30/10/96 13- 15 شنبهدو دکتر قهرمانی نژاد 4702004 2  شهید بهشتی 

3/11/96  15- 17 شنبهدو دکتر نصیري  470200902 2  تاریخ انبیاء  5  شهید بهشتی 

4/11/96 10- 12  دوشنبه  دکتر سیف  470101002  2  زبان و ادبیات فارسی  6  شهید بهشتی 

 
 
 



 می دانشگاه تهراندانشکده معارف و اندیشه اسال درسیبرنامه 

  
  96ورودي:     دکتريمقطع:          اسالمو تمدن  خیتارگرایش .....96- 97...... سال تحصیلی اولنیمسال 

تعداد نام درس ردیف
 واحد

تاریخ  ساعت روز نام استاد شماره درس
  امتحان

 کالس

24/10/69 13- 15 شنبهیک دکتر معارف 4701045 2 ثیعلوم حد 1  شهید مفتح 

30/10/69 8- 10 شنبه دکتر رضائی 470105802 2 نگ و تمدن اسالمیفره 2  شهید مفتح 

 دفتر ریاست  1/11/96 10- 12 یکشنبه دکتر کالنتري 4701054 2  قرآن یقیتطب ریتفس 3

و تمدن  خیشناخت و نقد منابع تار  4
 یاسالم

27/10/69 8- 10 شنبهیک دکتر فرهمندپور 4702027 2  شهید بهشتی 

4/11/69 10- 12 شنبه دکتر نصیري 470202902 2 اسالم تاریخ صدر   5  دفتر گروه 
 
 
 
  
 
 



 دانشکده معارف و اندیشه اسالمی دانشگاه تهران درسیبرنامه 

  
  95 ورودي:      دکتري مقطع:     و تمدن اسالم خیتارگرایش ...96- 97 ...... سال تحصیلی اولنیمسال 

  تعداد نام درس ردیف
 واحد

تاریخ  ساعت روز نام استاد شماره درس
  امتحان

 کالس

ددکتر قهرمانی نژا 4701049 2 دوره امویان و عباسیان 1 23/10/69 10- 12 یکشنبه   شهید مطهري 

حقوق اساسی جمهوري  2
  اسالمی

25/10/69 13- 15  دوشنبه  دکتر پروین  4701055  2  شهید چمران 

27/10/69 8- 10 شنبهدو دکتر گل محمدي 4701057 2 اخالق کاربردي  3  شهید مفتح 

1/11/69 8- 10 یکشنبه دکترنصیري 470104702 2 تاریخ تشیع  4  دفترگروه 
3/11/69 15- 17  یکشنبه  دکترمعارف  470105002  2  شناخت نهج البالغه  5  شهید باهنر 

 
  
  
  
  
 



 دانشکده معارف و اندیشه اسالمی دانشگاه تهران درسیبرنامه 

  
  96مقطع:کارشناسی ارشد  ورودي:   یاسالم تاریخ و تمدنگرایش ....96- 97...... سال تحصیلی اولنیمسال 

تعدادوا نام درس ردیف
 حد

شماره 
 درس

  کالس  تاریخ امتحان  ساعت روز نام استاد

يریدکتر نص 470100202 2 1تاریخ ادیان 1   شهید مفتح  23/10/96 15-13 دوشنبه 

يکالنتردکتر  470101102 2 اسالم  یاسیس خیتار 2 8- 10 بهشنیک   شهید باهنر  24/10/96 

 شهید باهنر  26/10/96 15-13 یکشنبه دکتر نعمتی  470101502 2 کالم عمومی  3
وردکترفرهمندپ  470101602  2  روش تدریس و تحقیق  4  شهید باهنر  27/10/96 12-10  یکشنبه 

8- 10 دوشنبه دکتر رضائی  470201002 2 جغرافیاي تاریخی 5  شهید چمران  2/11/96 
 شهید چمران  4/11/96 12-10  دوشنبه  دکتر ملک مکان  470200602  2  ریخ فرق و مذاهب اسالمیتا  6
15- 17  دوشنبه  دکترآل یمین 470100702 2  زبان انگلیسی  7  شهید باهنر  30/10/96 

 
 


