
 دکتری    1400 – 1401سال اول سال تحصیلی برنامه مدرس های دانشگاه معارف اسالمی در نیم 

 

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

ار 
چه

به 
شن

 

8 
 تا
10 

 صدر اسالم خیتار
 دانش کیا 

 یقیتطب یانسان شناس
 پناهی آزاد

 
مبانی عرفان نظری در  

 اسالم 
 گرامی 

 فرهنگ تمدن اسالمی
 بابایی

 اخالق کاربردی 
 فالح

روش شناسی تفسیر آیات 
 متشابه رضایی اصفهانی

 تفسیر تطبیقی قرآن 
 حاج علی الالنی

 1398ورودی  1399ورودی  1399ورودی  1398ورودی  1399ورودی   1399ورودی  1399ورودی 

10 
 تا
12 

 ا -ا-ج یحفوق اساس
 میرداماد

 قرآن  یمعارف نظر
 حاج علی الالنی

 علوم حدیث 
 پسندیده 

معاصر   یاسالم زشیخ
 ی پس از انقالب اسالم

 سیاه پوش 
اندیشه سیاسی   

 اسالم ارجینی
 شناخت صحیفه 

 مجدفقیهی 
 کالم جدید 

 رجبی 

 1399ورودی  1398ورودی  1399ورودی   1398ورودی  1399ورودی  1398ورودی  1398ورودی 

14 
 تا
16 

و تمدن   خ ی)تارشناخت نهج البالغه 

 در نهج البالغه( ی اسالم
 میرمحمدی 

 شناخت نهج البالغه 
 مجدفقیهی 

و   الت ی)تشک قرآن یمعارف نظر

 (یدر تمدن اسالم  ی هنر و معمار
 پرهیزکاری

اخالق عقلی و    
 فلسفی قلعه بهمن 

 تفسیر تطبیقی قرآن 
 منصوری 

 مهندسی فرهنگی 
 تقوی

 1400ورودی ارشد کارشناسی  1399ورودی  1398ورودی    1399ورودی  1399ورودی  1398ورودی 

16 
 تا
18 

 ( 2)یفرهنگ و تمدن اسالم
 میرمحمدی 

تحوالت بعد از انقالب   لیتحل
 یاسالم

 توکلی
 

 اخالق کاربردی 
 آذربایجانی

فلسفه اخالق در   
 غرب ابوالقاسم زاده 

 قرآن و مستشرقین 
 زمانی

نهاد  آشنایی با سازمان ها و 
 های فرهنگی 

 دهقان 
 1400ورودی ارشد کارشناسی  1398ورودی  1399ورودی   1398ورودی   1399ورودی  1399ورودی 

ج
پن

 
به

شن
 

8 
 تا
10 

 کالم جدید 
معاصر پس از   یاسالم زشیخ 7:00 – 8:30خسروپناه 

 یانقالب اسالم
 ملکوتیان 

 ع یتش خیتار
 منتظری مقدم 

 تاریخ و تمدن در قرآن 
 کیا دانش 

 ا -ا-ج یحفوق اساس
 اصالنی 

8:45-10:15 

مبانی عرفان نظری  
 در اسالم 

 رکن الدینی 

 تاریخ و تمدن در قرآن 
 دانش کیا 

 1398ورودی  
 )والیت فقیه( اندیشه سیاسی اسالم 

 8:45  – 10:15خسروپناه 
  1398ورودی  1399ورودی  1398ورودی  1398ورودی  1399ورودی  1399ورودی  1399ورودی 

10 
 تا
12 

 
معاصر پس از   یاسالم زشیخ

 یانقالب اسالم
 ملکوتیان 

و  خیشناخت و نقد منابع تار
 یتمدن اسالم
 واعظی

 2معارف نظری قرآن 
 امامی نیا

 شناخت نهج البالغه 
 احمد غالمعلی 

10:30-12 

 معارف نظری قرآن 
 هدایتی 

 فقه الحدیث
 مجدفقیهی 

 اسالمیفرهنگ و تمدن 
 عرفان 

  1399ورودی  1399ورودی   1399ورودی  1399ورودی  1399ورودی  

14 
 تا
16 

 تفسیر تطبیقی    
 منصوری 

  
نقد و بررسی منابع روایی 

 عامه
 مهدی غالمعلی 

 

  1399ورودی    1399ورودی    
16 
 تا
18 

        

        


