
 برنامه درسی دانشکده معارف و اندیشه اسالمی دانشگاه تهران
  98)     ورودي:1ی مقطع:ارشد    ترم (اسالم گرایش انقالب...98-99...... اول سال تحصیلی نیمسال

 نام درس ردیف
تعداد 
 واحد

 ساعت  روز نام استاد  نوع درس شماره درس
تاریخ 
  کالس  امتحان

1  
تحوالت فرهنگی، سیاسی و 

)(دوره صفویه تا 1اجتماعی ایران (
  پهلوي)

 پیش جبرانی/  470204002 2
 10-12 سه شنبه خانم دکترکشوردوست  نیاز

21/10  

12-10  
  شهید باهنر

حقوق اساسی جمهوري اسالمی   2
 پیش جبرانی/  470204102  2  ایران

  نیاز
آقاي دکترمحمد مهدي 

 8-10  چهارشنبه  اسماعیلی

23/10  

12-10  
  شهید باهنر

شناسی روش تحقیق و روش  3
 پیش جبرانی/  470204202  2  مطالعات انقالب اسالمی

 13-15  چهارشنبه  جواد حق گودکتر آقاي   نیاز

25/10  

12-10  
  شهید باهنر



اندیشه سیاسی در اسالم   4
  تخصصی  470204302  2  فقیه)(والیت

آقاي 
دکترمحمداسماعیل 

  نباتیان
 13-15  سه شنبه

28/10  

12-10  
  ختاریدفتر گروه 

آقاي دکترغالمعلی   اختیاري  470204402  2  روش تحلیل سیاسی 5
  12-10  چهارشنبه  سلیمانی

30/10  

10-12  
  شهید باهنر

 سید باقردکترآقاي   جبرانی  470205302  2  )1زبان تخصصی(  6
  17-15  سه شنبه  سیدنژاد

2/11  

10-12  
  شهید باهنر

  
   



 دانشگاه تهرانبرنامه درسی دانشکده معارف و اندیشه اسالمی 
  97ورودي:    3مقطع: ارشد     ترم  / انقالب اسالمی  98-99 نیمسال اول سال تحصیلی

  ساعت روز نام استاد شماره درس  نوع درس نام درس ردیف
تاریخ 
  امتحان

 کالس

1 
تحوالت فرهنگی، سیاسی و 

) (باتاکید بردفاع 1اجتماعی ایران(
  مقدس)

  21/10 12-10 سه شنبه  نباتیانآقاي دکتر   470205602  اصلی
  دفتر گروه تاریخ  13-15

سیاسی  -جریان شناسی فکري 2
  23/10  15-13 چهارشنبه  آقاي دکتر سلیمانی 470206302  اختیاري  جمهوري اسالمی ایران

 شهید مفتح  13-15

صالحیت هاي مدرسی و روش  3
  25/10  15-13 سه شنبه  آقاي دکترگل محمدي 470205802  اصلی  تدریس انقالب اسالمی

 شهید مفتح  13-15

  مسائل نظامی راهبردي معاصر  4
اختیاري(باتاکیدبرتح
لیل حضورایران 

  درمنطقه)
  28/10  17-15  چهارشنبه  آقاي دکتر حق گو  470206502

  شهید باهنر  13-15

ازتاب بر ب با تاکید سیاسیجغرافیاي   5
  30/10  17-15  سه شنبه  نادريآقاي دکترمهدي   470206102  اختیاري  جهانی انقالب اسالمی

  شهید مفتح  13-15

  2/11  10-8  چهارشنبه  وقوفی امیدآقاي دکتر  470206402  تخصصی  آینده پژوهی انقالب اسالمی  6
  شهید مفتح  13-15

 
  



 برنامه درسی دانشکده معارف و اندیشه اسالمی دانشگاه تهران
  98)    ورودي:1ی مقطع:دکتري   ترم (اسالم گرایش انقالب...98-99...... اول سال تحصیلی نیمسال

 نام درس ردیف
تعداد
 واحد

 شماره درس
نوع 
  درس

 ساعت  روز نام استاد
تاریخ 
  امتحان

  کالس

  2/11  10-8 یکشنبه  مجید معارفدکترآقاي   جبرانی 470104502 2 علوم حدیث 1
  شهید چمران  8-10

 15-13 یکشنبه محمد نصیريدکتر آقاي   جبرانی 470104702 2 تاریخ تشیع 2
28/10  
  شهید مفتح  8-10

  22/10  12-10 یکشنبه  آقاي دکترابراهیم کالنتري  اصلی 470105402 2  قرآن تفسیرتطبیقی  3
  شهید مطهري  13-15

حقوق اساسی جمهوري اسالمی   4
 17-15  شنبه  آقاي دکترحق گو  اصلی  470105502  2  ایران

24/10  
  شهید چمران  13-15

5 
تا انقالب مسایل ایران ازصفویه 
  30/10  15-13  شنبه  آقاي دکترمحمدشفیعی فر  تخصصی  470203202  2  اسالمی ایران

  شهید مفتح  8-10

 
  



 برنامه درسی دانشکده معارف و اندیشه اسالمی دانشگاه تهران
  97)   ورودي3گرایش انقالب اسالمی   مقطع: دکتري   ترم(/98-99نیمسال اول سال تحصیلی

 نام درس ردیف
نوع 
 درس

شماره 
 درس

  ساعت روز نام استاد
تاریخ 
  امتحان

 کالس

  22/10 15-13 یکشنبه  پهلوانآقاي دکتر  4701057  جبرانی  شناخت نهج البالغه 1
 شهید چمران  10-12

  25/10  10-12 شنبه  آقاي دکتر رضائی  4701058  جبرانی  فرهنگ وتمدن اسالمی  2
  اجرائیدفتر معاون   10-8

 15-13 شنبه  آقاي دکتر ملکوتیان 4702031  تخصصی  انقالب اسالمیتحلیل تحوالت بعد از   3
28/10  
  شهید چمران  15-17

  1/11  10-8 یکشنبه  آقاي دکتر کالنتري  4701049  اصلی  معارف نظري قرآن  4
  سالن شهید مطهري  10-12

 
 


