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

مدرس()2

مدرس()3

مدرس()4

مدرس ()5

مدرس ()6

مدرس ()7

مدرس 8

روش تحقیق پیشرفته
فالح D13

فرهنگ و تمدن اسالمی 1
دانشکیا D13

حکمت متعالیه
گرامی D13

فلسفه غرب
رجبی D12

روش تحقیق در علوم اجتماعی
سیاهپوش D13

مباحث جدید دانش تفسیر
رضائی اصفهانی D12

مبانی عرفان های انحرافی

فرهنگ و تمدن اسالمی

جعفری هرندی D12

حبیب اله بابایی D13

حقوق اساسی ج 1-1
باقرزاده D12

مبانی فهم و تفسیر قرآن
کریمی D13

اندیشه سیاسی امام خمینی
ارجینی D12

انسان شناسی تطبیقی
پناهی آزاد D12

14-16

منطق جدید
عسکری سلیمانی D13

فرهنگ و تمدن اسالمی
عرفان D12

اخالق کاربردی
بیات D13

فلسفه اخالق در غرب
حسینی قلعه بهمن D12

تمدن اسالمی و مستشرقان
میرمحمدی D12

تاثیرات داخلی و بین
المللی.....
ملکوتیان D13

16-18

اخالق کاربردی 2
فالحD12

شناخت نهج البالغه
طباطبایی D12

فلسفه اخالق در اسالم
ابوالقاسم زاده D13

مبانی عرفان نظری....
میرمحمدی D13

خیزش اسالمی معاصر
توکلی D12

تاریخ تشیع
محمد نصیری D12

8-10

کالم جدید-خسروپناه D13
7-8:30
جریان شناسی دینی پژوهی-
خسروپناه D12
8:45-10:15

علوم حدیث(فقه االخالق)
هدایتی D13

سیره نبوی و ائمه اطهار
دانشکیا D12

معارف نظری قرآن1
امامی نیا D13
8:45-10:15

مبانی فهم و نقد احادیث
مجدفقیهی D13

دوره امویان و عباسیان
واعظی D12

مسائل ایران از صفویه...
توکلی D13

فلسفه علم
حاجی ابراهیمی D13
10:15-12

14-16

کالم جدید(دین و اخالق)
سربخشی D13

علوم حدیث
پسندیده D13

علوم حدیث
غالمعلی D12

حقوق اساسی
اصالنی D12
13:30-15

16-18

اخالق کاربردی
آل بویه D12

نقد مکاتب و مذاهب تفسیری
بابایی D13

8-10

10-12

چهارشنبه
پنجشنبه

10-12

انسان شناسی تطبیقی
عبدا...محمدی D13

فلسفه دین
موسوی D13

تاریخ جنبشها و دولتهای
جامعه شناسی سیاسی ایران
شیعی
نوروزی D12
منتظری مقدم D13

فلسفه اخالق
حسینی قلعه بهمن D12

معارف نظری قرآن
علی نصیری D12

تاریخ جنبشها و دولتهای
شیعی
منتظری مقدم D13
نقدمکاتب و مذاهب...
بابایی D13

اخالق کاربردی
علیزاده D12

حقوق اساسی ج 11
سیدابراهیم حسینی
D12

تفسر تطبیقی قرآن
عابدی D13

برنامه مدرسهای دانشگاه معارف اسالمی در نیمسال دوم سال تحصیلی  400-99دکتری
• کالس استاد شاکری درس اندیشه سیاسی اسالم والیت فقیه (گرایش انقالب اسالمی )D13پنجشنبه ها ساعت  8تا  10در طبقه سوم حوزه
ریاست برگزار میگردد.
• کالس استاد رکن الدینی درس عرفان عملی (گرایش اخالق اسالمی) پنجشنبه ها ساعت  8تا  10در طبقه همکف مدرس دوم برگزار
میگردد.

