
  
 

 دانشکده معارف و اندیشه اسالمی دانشگاه تهران کالسیبرنامه 

 97ورودي: 3ترم  ارشد      مقطع:      اسالمگروه مبانی نظري 98-99 سال تحصیلی اولنیمسال 

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

  سالن شهید مطهري  15-13  21/10/98 دوشنبه قربانیدکتر   4703034 اصلی  2فلسفه اسالمی  1

  سالن شهید مطهري  12-10  23/10/98 سه شنبه موسوي فرازدکتر  4703031 اصلی  2کالم جدید  2

  دفتر ریاست  17-15  25/10/98 دوشنبه  عسگريدکتر  4703045 اختیاري 2زبان انگلیسی تخصصی  3

  سالن شهید مطهري  17-15  28/10/98 شنبهسه  میردکتر  4703046 اختیاري کارگاه روش تدریس  4

  شهید باهنر  10-8  30/10/98  سه شنبه  ملک مکاندکتر   4703041  اختیاري  کالم اسالمی با رویکرد تطبیقی  5

  شهید بهشتی  15-13  2/11/98  سه شنبه میرداماديدکتر   4703040  اختیاري  سیاسی در اسالم-حقوق اجتماعی  6

  



  
  

 دانشکده معارف و اندیشه اسالمی دانشگاه تهران کالسیبرنامه 

 97ورودي: 3ترم  دکتري     مقطع:      اسالمگروه مبانی نظري 98-99 سال تحصیلی اولنیمسال 

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

  شهید بهشتی  15-13  1/11/98 یکشنبه دکتر میر 4701050 جبرانی  شناخت نهج البالغه 1

 شهید بهشتی 17-15  22/10/98 دوشنبه  دکتر قربانی 4703015 تخصصی فلسفه غرب 2

  دفتر ریاست 17-15  24/10/98 یکشنبه دکتر عسگري 4701057 اصلی اخالق کاربردي 3

  شهید چمران  15-13  29/10/98 دوشنبه دکتر رهنمایی 4701052 جبرانی انسان شناسی تطبیقی  4

   



  
  

 برنامه کالسی دانشکده معارف و اندیشه اسالمی دانشگاه تهران

 98ورودي:1ترم  دکتري     مقطع:      اسالمگروه مبانی نظري 98-99 سال تحصیلی اولنیمسال 

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

 کالس ساعت

  شهید چمران 17-15  30/10/98 دوشنبه میرداماديدکتر  4701054 اصلی تفسیرتطبیقی قرآن 1

 شهید علیمحمدي 15-13  21/10/98 یکشنبه  ملک مکاندکتر  4701056 اصلی  1معارف نظري قرآن 2

 دفتر ریاست 15-13  28/10/98 دوشنبه عسگري دکتر 4701048 جبرانی فلسفه اخالق 3

  دفتر معاونت علمی  12-10  24/10/98 یکشنبه رضائیدکتر  4701058 اصلی فرهنگ و تمدن اسالمی  4

   



  
  

 برنامه کالسی دانشکده معارف و اندیشه اسالمی دانشگاه تهران

 98ورودي: 1ترم  ارشد      مقطع:      اسالمگروه مبانی نظري  98-99 سال تحصیلی اولنیمسال 

 نام درس ردیف
نوع 
 درس

 روز نام استاد شماره درس
تاریخ 
 کالس ساعت  امتحان

  شهید مفتح 17-15  28/10/98 دو شنبه موسوي فرازدکتر  4703012 جبرانی  1اسالمی کالم  1

  شهید مفتح 15-13  30/10/98 سه شنبه قربانیدکتر   4703036 اختیاري  معرفت شناسی 2

3 
تاریخ ادیان (آشنایی با ادیان و معنویت 

 هاي نوظهور)
 شهید علیمحمدي 12-10  23/10/98 سه شنبه  رهنمائیدکتر  4703042 اختیاري

 دفتر گروه مبانی 17-15  25/10/98 سه شنبه میرداماديدکتر  4703032 اصلی 1معارف نظري قرآن   4

  شهید چمران  10-8  21/10/98  سه شنبه  حجت خواهدکتر   4703038  اختیاري  تاریخ فلسفه ( بارویکرد تطبیقی)  5

  شهید مفتح 15-13  2/11/98  دوشنبه میردکتر   4703029  جبرانی  روش تحقیق  6

 


