
 ارشد برادران کارشناسی    1400 – 1401سال اول سال تحصیلی برنامه مدرس های دانشگاه معارف اسالمی در نیم 

 

 

 8مدرس  7مدرس  6مدرس  5مدرس  4مدرس  3مدرس  2مدرس  1مدرس  ساعت روز هفته

به
شن

 

8 
تا  
10 

   
 1زبان تخصصی 

 موسوی 
 انگلیسی عمومی زبان 

 جلیلی 
  

 تربیت در قرآن 
 صاعد رازی

 1400ورودی    1400ورودی  1400ورودی    

10 
 تا
12 

 تاريخ تشیع؛ پیدايش و گسترش 
 زاد  یحاج

 
 یزبان تخصص
 رحمانی 

 آشنايی با متون کالمی
 نبويان

اصول مبانی و روشهای  
 راهنمايی و مشاوره 

 حسنی نژاد 

 روش و گرايش های تفسیر 
 باقريان 

 عرفان نظری 
 رکن الدينی 

 نظام ساختاری قرآن 
 خامه گر

 1399ورودی  1400ورودی  1400ورودی  1399ورودی  1399ورودی  1399ورودی   1400ورودی 

14 
 تا
16 

  
 ی امور فرهنگ  ی و خط و مش  ی گذار  استیس

     30/14 -16استوار 
 انسان شناسی فرهنگی 

 غفاری فر 
 تطبیقیانسان شناسی 
 عالم

 

  1400ورودی  1400ورودی    1399ورودی   

16 
 تا
18 

 تأثیر تمدن اسالمی بر غرب 
 دادور 

 
 ی امور فرهنگ ی ابي ارز تي ريمد

 میرمطلبی 
 علوم قرآن و حديث 

 پورامینی 
 روانشناسی اسالمی

 مهدوی 
 سیاستهای تبلیغی اديان و مذاهب 

  خضرلو 
 جريان شناسی فکری فرهنگی 

 قانعی 

 1399ورودی   1400ورودی  1399ورودی  1400ورودی  1399ورودی   1399ورودی 

18 
 تا
20 

      
 اخالق در فرهنگ و تمدن 

  سامانی

  1399ورودی       

به 
شن

ک 
ی

 

8 
 تا
10 

  )ع(از امام کاظم( 2تاريخ و ادوار امامان)
 ...)با تا غیبت کبرای امام زمان 

 شفیعی

 اسالمتاريخ تحلیلی صدر 
 شهبازی 

 مبانی جامعه شناسی
 راد یمعصوم

 تبلیغ و ارتبطات فرهنگی 
 اسالمی تنها

 روانشناسی ارتباط
 جديری 

 اصول علم ارتباطات 
 جامعه شناسی
 قنبری نیک  

 
 تاريخ و منابع حديث 

 کمالی

 1400ورودی   1400ورودی  1400ورودی  1399ورودی  1400ورودی  1400ورودی  1399ورودی 

10 
 تا
12 

شناخت و نقد منابع تاريخ فرهنگ و 
 تمدن اسالمی*

 کجور یکرمان

تاريخ و تمدن اسالم و  
 مستشرقان 

 عرفان 

 مبانی جامعه شناسی
  راد یمعصوم

 1کالم اسالمی 
 گرامی 

 روانشناسی شخصیت 
 جهانگیرزاده

 روش تحقیق
 قنبری نیک  

  اصول و مبانی مشاوره
 جمشیدی 

 روش شناسی تفسیر 
 کريمی 

 1400ورودی  1400ورودی  1400ورودی  1399ورودی  1400ورودی  1400ورودی  1399ورودی  1400ورودی 

14 
 تا
16 

 یو اجتماع یاسیس یتحوالت فرهنگ
 ( یتا دوره پهلو هيدوره صفو) 1 رانيا

 ی مقدمی شهیدان

بر   دی ارتباط با تاک  یمخاطب شناس
 ی دوره جوان

 قنبری نیک 

  دیتاک )با یفرهنگ یجامعه شناس
 ( رانيبر جامعه ا
 راد یمعصوم

 صالحیت های مدرسی
 محمد نژاد چاوشی

روانشناسی اجتماعی با نگرش  
 به منابع اسالمی 
 مهدی هادی

 آسیب شناسی روانی
 جديری 

روان شناسی عمومی 
 فالح

 

  1400ورودی  1399ورودی  1400ورودی  1399ورودی  1399ورودی  1399ورودی  1400ورودی 

16 
 تا
18 

 خدمات متقابل اسالم و ايران 
 زکاری پره

 

و  یاسی،سیتحوالت فرهنگ
 ...)با دوره ج.ا.ا  یاجتماع

 مقدمی شهیدانی 

  د ی)با تاک یفرهنگ یجامعه شناس
 ( رانيبر جامعه ا
 راد یمعصوم

 1معارف نظری قرآن 
 غفاری

روان شناسی اجتماعی در  
 قرآن و حديث 

 کريمی 

 زبان تخصصی
 توبه يانی 

 اخالقفلسفه 

 ابوالقاسم زاده 
 1تفسیر موضوعی

 جوانی 

 1399ورودی  1399ورودی  1399ورودی  1400ورودی  1399ورودی  1399ورودی  1399ورودی  1400ورودی 


