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

مدرس()1

مدرس()2

10-8

فلسفه اسالمی
عالم A14

تاریخ ادیان(آشنایی با ادیان و معنویتهای
نو ظهور)
مظاهری سیف A14

مدرس()3

مدرس()4

شنبه

12-10

عرفان عملی در اسالم
رکن الدینی A14

فقه سازمانهای فرهنگی
رضایی A8

مسائل فرهنگی جهان معاصر
تقوی A7

روانشناسی تربیتی
رضاییان A8

16-14

روانشناسی رشد
جدیری A8

اقتصاد و فرهنگ
رحمانی A8

اندیشه سیاسی در غرب با رویکرد
انتقادی
امیدی A14

جریان شناسی فکری
غفاری فر A2

18-16

کارورزی
ابروش A7

اخالق حرفه ای
منطقی A8

روانشناسی اخالق
دیبا A14

تاریخ و تفسیمات علوم در
تمدن اسالمی
پرهیزکاری A14

مدرس ()5

مدرس ()6

مدرس ()7

مدرس 8

مدیریت منابع اسالمی
درودی A7

20-18

یکشنبه

8-10

فلسفه تمدن
الهی تبار A13

جامعه شناسی(باتاکید بر اخالق)
میرسپاه A14

اصول مدیریت فرهنگی
ابروش A8

10-12

مخاطب شناسی
قنبری نیک A3

معارف نظری قرآن
گرامی A13

تفسیرترتیبی(بامحوری سوره
محمد ص)
منصوری A14

14-16

آشنایی با نظام اخالق اسالمی
فالح A14

16-18

رویکرد انتقادی به علم
اخالق
محیطی A13

کارورزی تدریس
کمالی A13

تحلیل قانون اساسی ج.ا.ا

تاریخ،فرهنگ و تمدن از منظر
امام خمینی و رهبری

اخترشهر A14

شفیعی A14

بارویکرد مقایسه ای

تحوالت فرهنگی سیاسی و
اجتماعی ایران 2

مقدمی شهیدانی A14

مشاوره گروهی
هادی A7

جغرافیای تاریخی سرزمینهای
اسالمی
داداش نژاد A14

روانشناسی اجتماعی
ابروش A8

تفسیر موضوعی آیات امامت
و والیت
حسین محمدی A13

راهنمایی و مشاوره در
اسالم
جدیری A8

کارورزی مشاوره
هادی A7

تاریخ فرق و مذاهب اسالمی
سلطانی A13

بررسی منابع حدیثی عامه
باتاکید بر بخاری
رضوانی A13

تربیت اخالقی در اسالم
فدایی A13

روش تحقیق در
پژوهشهای اخالقی
ابوالقاسم زاده A14

20-18
* کالس استاد فاضل درس تبلیغ و ارتباطات یکشنبه ها ساعت  8 – 10در طبقه اول سالن جلسات آموزش برگزار می گردد

کالم اسالمی بارویکرد
تطبیقی
ذوقی A13

ارتباطات و تبلیغ در
قرآن
عباس زاده A2

آمار استنباطی
اسالمی A8

