برنامه مدرس های دانشگاه معارف اسالمی در نیمسال اول سال تحصیلی  1400ـ  1399دکتری
مدرس()1

10-8

12-10

مدرس()2

معارف نظری قرآن 2

تاریخ و تمدن در

امامی نیا D 12

قرآن

خسروپناه D 11

7-8:30

دانشکیا D 11

7-8:30

خیزش اسالمی معاصر

تاریخ تشیع
منتظری مقدم D 12

پنجشنبه

راد D 11

پس از انقالب اسالمی
توکلی D 11

(والیت فقیه)
خسروپناه D 12
8:45-10:15

فرهنگ و تمدن
اسالمی 2

اصالنی D 11

میرمحمدی D 12

8:45-10:15

مبانی عرفان نظری در اسالم
رکن الدینی D 12

میرداماد D 11

فرهنگ و تمدن
اسالمی
13-15

مدرس ()5
حقوق اساسی ج.ا.ا

حقوق اساسی ج.ا.ا

بابایی D 11

13-15

18-16

اندیشه سیاسی اسالم

کالم جدید

قرآن و مستشرقین

16-14

مدرس()3

مدرس()4

معارف نظری قرآن
کریمی D 11

مدرس ()6
اخالق کاربردی
آذربایجانی D 11

تفسیر تطبیقی قرآن
مودب D 12

10:30-12

مدرس ()7
تفسیر تطبیقی آیات
اخالقی در قرآن
هدایتی D 11
اخالق در تمدن
ایران و تشیع
عرفان D 11

تاریخ و تمدن

اخالق عقلی و فلسفی

اسالمی

سربخشی D 11

میرمحمدی D 11

13-15

معارف نظری قرآن 2

تاریخ و تمدن در

کالم جدید

فرهنگ و تمدن

حقوق اساسی ج.ا.ا

امامی نیا D 12

قرآن

خسروپناه D 11

اسالمی 2

اصالنی D 11

7-8:30

دانشکیا D 11

7-8:30

میرمحمدی D 12

8:45-10:15

اخالق کاربردی
آذربایجانی D 11

تفسیر تطبیقی آیات
اخالقی در قرآن
هدایتی D 11

20-18
* کالس استاد حس ینی قلعه بهمن درس فلسفه اخالق در غرب  2پنج شنبه ها ساعت 8-10در طبقه همکف مدرس( ) 1برگزار می گردد .
* کالس استاد رستمی درس نقد و بررسی دیدگاه های غربی در باره انقالب اسالمی پنج شنبه ها ساعت  8-12هفته درمیان در طبقه سوم حوزه ری است برگزار می گردد( .جلسه اول  10مهر ماه)
* کالس استاد شاکر درس اندیشه س یاسی اسالم (والیت فق یه ) پنج شنبه ها ساعت  8-10در طبقه سوم حوزه ری است برگزار می گردد .
* کالس استاد س یاه پوش درس روش تحق یق در علوم اجتماعی پنج شنبه ها ساعت  8-12هفته درمیان در طبقه همکف مدرس( ) 3برگزار می گردد( .جلسه اول  3مهر ماه).

مدرس 8
کالم جدید
رجبی D 12

شناخت صحیفه
مجد فقیهی D 11

کالم جدید
رجبی D 12

