
 برنامه  امتحانات دانشکده معارف واندیشه اسالمی دانشگاه تهران

    97ورودي:   اخالق اسالمیگرایش   97-98سال تحصیلی .....اول  نیمسال 
 

 نام درس  ردیف
تعداد 
 واحد

 روز نام استاد شماره درس
 ساعت

 امتحان 
 تاریخ امتحان کالس

 25/10/1397 مفتحشهید  12-10 سه شنبه  بهاريدکتر   470106901   اخالق در حدیث 1

 29/10/1397 بهشتی شهید  12-10 شنبه   قریشیدکتر  470111601    فلسفه اخالق   2

  1/11/1397 بهشتی شهید  12-10 دوشنبه  بحرینی  دکتر 470108301  زبان  3

 3/11/1397 چمران شهید  12-10 چهارشنبه  گل محمدي  دکتر 4701103  تدریس کارورزي  4

 22/10/1397 باهنر شهید  12-10 شنبه  فردوسی دکتر  470106701  روانشناسی اخالق  5

 26/10/1397 باهنر شهید  15-13 چهارشنبه  واحد جوان دکتر  470104401    عرفان نظري   6

  
   



  دانشکده معارف واندیشه اسالمی دانشگاه تهران برنامه امتحانا ت
  97ورودي: کتري دمقطع: جدید الوروداسالمی  اخالق......گرایش 97-98سال تحصیلی ......نیمسال اول 

 
 

 

   

 نام درس  ردیف
تعداد 
 واحد

 روز نام استاد شماره درس
 ساعت

  امتحان 
 تاریخ امتحان کالس

 22/10/1397 چمران شهید  15-13 شنبه  گل محمدي دکتر  470106201  فلسفه اخالق در غرب  1

2 
ق اساسی جمهوري حقو

  26/10/1397 مفتحشهید  15-13  چهارشنبه   نزهت  دکتر 470105501    اسالمی 

 15-13 چهارشنبه  قریشی  دکتر 4701059  اخالق عقلی فلسفی  2
علی شهید 

 محمدي 
3/11/1397 

 1/11/1397 بهشتی شهید  15-13 دوشنبه  میر عظیمی دکتر  470105701  اخالق کاربردي   4



 اسالمی دانشگاه تهران معارف واندیشهبرنامه امتحانات  

 96ورودي : دکتريمقطع: اخالق اسالمیگرایش 

 

 نام درس  ردیف
تعداد 
 واحد

 روز نام استاد شماره درس
 ساعت

 امتحان 
 تاریخ امتحان  کالس

  25/10/1397  مفتحشهید  15-13 سه شنبه  هاشم نژاد  دکتر 470105606  معارف نظري قران  1

 22/10/1397 چمران شهید  15-13 شنبه  گل محمدي  دکتر 470106201  فلسفه اخالق در غرب  2

 30/10/1397 باهنر شهید  12-10  یکشنبه عسگري دکتر  47014606  کالم جدید  3

4         

 
   



 دانشکده معارف و اندیشه اسالمی دانشگاه تهران برنامه امتحانات 
 

 96ورودي:کارشناسی ارشد اسالمی مقطع:  اخالق.... گرایش 97-98سال تحصیلی ....اول  نیمسال 
 تاریخ امتحان کالس ساعت روز نام استاد شماره درس تعداد واحد نام درس  ردیف

  24/10/1397 بهشتی شهید  15-13 دوشنبه محمدي منفرد  دکتر 470102201   فلسفه اخالق  1

 22/10/1397 مفتح شهید  17-15 شنبه بهاري  دکتر 470102001  ی حکمت عمل  2

  تاریخ تصوف و عرفان   3
 

470100106 
 2/11/1397 باهنر شهید  12-10 سه شنبه واحد جوان دکتر

 26/10/1397 بهشتی شهید  12-10 چهارشنبه سقاي بی ریا  دکتر 470102501  زبان  4

5 
آشنایی با مهمترین مکاتب اخالقی 

 در غرب 
  29/10/1397 بهشتی شهید  15-13 شنبه گل محمدي  دکتر 470102801 

  3/11/1397  شهید بهشتی  17-15  چهارشنبه   قهرمان نژاد دکتر 470101806   تاریح و تمدن اسالمی   6

 


