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

 مکان برگزاری نداریم.  14- 16دوشنبه ها ساعت  1399جامعه شناسی فرهنگی« خواهران گرایش تبلیغ دین ورودی «درس  سید عباس حسینیکالس استاد  •

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

دو
به

شن
 

8 
 تا
10 

 شناسي تحقيق در تاريخ و تمدنروش 
 کرماني کجور

تاريخ هنر، صنايع، معماري و  
 شهرسازي 
 پرهيزکاري

 1فلسفه اسالمي 
 امامي نيا

 آمار توصيفي
 خاکبازان 

)با رويکرد   انسان در اسالم 
 تطبيقي(
 گرامي 

متون و منابع اخالقي و عرفاني 
 در اسالم 
 حسن زاده

 مباني و قواعد تفسير 
 اويسي

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

10 
 تا
12 

 تاريخ اسالم در قرآن
 دانش کيا 

 
 جريان شناسي فکري فرهنگي 

 رجبي 
 آسيب شناسي رواني

 ملک شاهي
 جامعه شناسي فرهنگي 

 ابراهيمي پور 
 روان شناسي 

 حقاني
 نظام ساختاري قرآن 

 منصوري 

 1399ورودی  1400ورودی  1399ورودی  1399ورودی  1400ورودی   

14 
 تا
16 

صالحيت مدرسي و روش تدريس تاريخ و  
 تمدن

 دانش کيا 

 ارتباطات يها هينظر
 اميرکاوه

 روش تحقيق
 پناهي

 زبان تخصصي
 جهانگيرزاده

 جامعه شناسي تبليغ 
 عباس زاده

 فقه االخالق 
 محيطي

 علوم حديث 
 کمالي

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

16 
 تا
18 

 
)با   يفرهنگ يجامعه شناس

 (رانيبر جامعه ا  د يتاک
 حسيني 

 
 انسان شناسي اسالمي 

 عباسي آغوي 
 

 زبان تخصصي
 ابوالقاسم زاده 

 

  1400ورودی   1400ورودی   1399ورودی  

 سه
به

شن
 

8 
 تا
10 

 
 يامور فرهنگ يزيبرنامه ر

 ابروش 
 عرفان اسالمي

 امامي نيا
 آمار توصيفي

 اسالمي
 

 کاربردي اخالق 
 فالح

 علوم قراني 
 اويسي

 1400ورودی  1399ورودی   1400ورودی  1399ورودی  1400ورودی  

10 
 تا
12 

 زبان عربي تخصصي 
 معدل ابراهيمي 

 اصول علم ارتباطات 
 قنبري 

 2کالم جديد
 رجبي 

اصول،مباني و روشهاي راهنمايي و  
 مشاوره در ..

 اسالمي     

 روش تحقيق
 قبري نيک 

اسالمي با تاکيد بر آداب  آداب 
 معاشرت
 هدايتي 

روش شناسي تفسير تربيتي و 
 موضوعي 
 اويسي

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

14 
 تا
16 

تاريخ تحليلي صدر اسالم تا سال  
 چهلم هجري

 خدادادي 
 

علل رکود و انحطاط تمدن 
 اسالمي
 عرفان 

 روش شناسي پاسخ به شبهات قرآني 

 مجد فقيهي 
 نظريه هاي ارتباطات

 خان محمدي
 اصول و مباني مشاوره 

 خانم قرباني نيا 
 يرسانه شناس
 انواري

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

16 
 تا
18 

( از امام  2تاريخ و ادوار امامان )
)با کاظم× تا غيبت کبراي امام زمان 

 رويکرد فرهنگي و تمدني( 
 خدادادي 

 ي امور فرهنگ يابيارز تير يمد
 عليزاده

 
بهداشت رواني با نگرش به منابع 

 اسالمي
 حيدري خورميزي 

 دين و رسانه 
 ميرخندان 

 آشنايي با عرفانهاي نوظهور 
 يزدي

 حديث شيعه 
 کمالي

 1399ورودی  1400ورودی  1399ورودی  1400ورودی   1399ورودی  


