برنامه مدرسهای دانشگاه معارف اسالمی در نیمسال دوم سال تحصیلی  400-99کارشناسی ارشد برادران
مدرس()1

مدرس()2

مدرس()3

مدرس()4

مدرس ()5

مدرس ()6

کالم عمومی
نبویان A13

فرهنگ و تمدن در قرآن
دانشکیا A13

زبان انگلیسی تخصصی
موسوی A13

کالم جدید 1
رجبی A14

صالحیتهای مدرسی
اویسی A14

اصول و مبانی مشاوره
ترابی A13

فلسفه اسالمی 2
امامی نیا A14

نظام سیاسی در اسالم و نقد
ارجینی A14

توسعه فرهنگی
شرف الدین A8

کارورزی تدریسی
پرهیزکاری A13

16-14

اخالق در حدیث
هدایتی A12

فلسفه تاریخ
میرمحمدی A14

نظریهای روان درمانی و ....
جهانگیرزاده A7

18-16

فقه سیاسی با تاکید بر فقه تحوالت
سیاسی -اجتماعی
ارجینی A13

علم النفس اسالمی
(مشاوره)عباس آغوی A8

روش شناسی فهم آیات و روایات
حسینی مهدوی A7

10-8

12-10

دوشنبه

حقوق سیاسی اجتماعی در
شناخت صحیفه سجادیه
اسالم
غالمعلی A14
عالمی A14
تفسیرموضوعی آیات
امامت
محمدی A13

رسانه شناسی و نظریه
های....
امیرکاوه A2

مدرس ()7

مدرس 8

مخاطب شناسی
ابروش A13

آشنایی با قوانین و مقررات
آموزش عالی .....

شیرآوژن A7

20-18
تاریخ و ادوارامامان()1

سه شنبه

بررسی ساختار و سبک نهج
البالغه.....
مجدفقیهی A14

قلمرو دین(علم دینی)
رجبی A13
ماهیت نظام سلطه...
توکلی A14

کارورزی تدریس
پاکپور A13
روش شناسی تفسیر نهج
البالغه
نادم A14

8-10

اخالق آموزش و پژوهش
فالح A13

پرهیزکاری A14

10-12

تاریخ فلسفه(بارویکرد تطبیقی)
گرامی A13

شیعه و تمدن اسالمی
عرفان A14

کالم اسالمی 2
امامی نیا A14

14-16

صالحیتهای مدرسی و روش...
توکلی A13

تاریخ تشکیالت و آموزش در اسالم و.......
یاوری A14

دعا شناسی
مجدفقیهی A14

جامعه شناسی فرهنگی
معصومی راد A2

16-18

روش تحقیق و روش شناسی مطالعات
انقالب اسالمی توکلی A14

معرفت شناسی
پناهی آزاد A14

فلسفه علم-فلسفه اخالق
غفاری A13

نظریه های ارتباطات
رحیمی سجاسی A2

18-20

نظریهای انقالب
سیاهپوش A14

اندیشه های قرآنی امام و
رهبری
اویسی A13

تفسیر موضوعی نهج البالغه
دستاوردها و آسیب شناسی
2
سیاهپوش A13
حسینی باقرآبادی A13

مشاوره ازدواج وخانواده
حیدری خورمیزی A7

انگیزش و هیجان
بنیانی A8
جهانی شدن و فرهنگ
قنبری نیک A8

منظومه فکری امام و
رهبری
خسروپناه A14

