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

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

به
شن

دو 
 

8 
 تا
10 

شناسي ارتباط با  مخاطب 
 تاکيد بر دوره جواني 

 ابروش 

انقالب و انقالب   یها هینظر
رانیا  ياسالم  

   اهپوشيس

 2يفلسفه اسالم
   اين ي امام

  يسيزبان انگل
 يتخصص 
   یموسوسيد محمود 

    

     1399 یورود 1400ورودی  1400ورودی  1399ورودی 

10 
 تا
12 

 شيعه و تمدن اسالمي 
 عرفان 

 يفرهنگ يجامعه شناس
   نیالد شرف

فرهنگ و تمدن در قرآن و  
 ت ياهل ب اتیروا

   ايک  دانش

  يقرآن یها شهیاند
حضرت امام و مقام  

 یمعظم رهبر
   يسیاو 

 ث یاخالق در حد
  يتیهدامحمد 

نظام سلطه با   تيماه
 بر جنگ نرم ديتاک

   ي شجاع

و   يروان درمان یها هینظر
 مشاوره 

  یریجدجعفر 

در  اسالم و نقد    ياسينظام س
 ي دموکراس

  ينيارجحسين 

 1400ورودی  1399ورودی  1400ورودی  1399 یورود 1399 یورود 1399 یورود 1399 یورود 1400ورودی 

14 
 تا
16 

ع و  تياهل ب يغيتبل رهيس
 ينیعالمان د

  خضرلو

 تاریخ فرق و مذاهب اسالمي 
   يسلطان

و   اتیفهم آ يروش شناس
 ات یروا
   رزادهيجهانگ

 ي دعا شناس
   يکمال

با نظام اخالق   یيآشنا
 ي اسالم

   ی احمد نيحس

شدن و  يجهان
 فرهنگ
   کارگر

 ي آمار استنباط
   خاکبازان

ج.ا.ا با   يقانون اساس ليتحل
 ی ا سهیمقا کردیرو 

   یمحمدرضا  
 1400 یورود 1400 یورود 1400ورودی  1400ورودی  1400ورودی  1399 یورود 1399 یورود 1400ورودی 

16 
 تا
18 

 
در  اسالم و نقد    ياسينظام س

 ي دموکراس
   ينيارج

 ي علم النفس اسالم
 آزاد   يپناه

  فهيشناخت صح
   هی سجاد

   يغالمعل احمد
 ي اجتماع يروانشناس 

  ابروش
 جهان معاصر   يمسائل فرهنگ

  پور   عباس

  1399ورودی  1400ورودی   1400ورودی  1400 یورود 1400ورودی  

 

18 
تا  
20 

  

  کردیبا رو  يکالم اسالم
 ي قيتطب
        ترکاشوندحسن 

 1399 یورود

به 
شن

ه 
س

 

8 
 تا
10 

 مشاوره  ياصول و مبان 
  يانيبن

 2ي کالم اسالم
   اين ي امام

ساختار و   يبررس
سبک نهج البالغه و  

 نقد شبهات
  يهيمجدفق

در   ياخالق تيترب
 8:30-10اسالم 

 زاده    ابوالقاسم
   

    1399ورودی  1400 یورود 1400ورودی  1399ورودی  

10 
 تا
12 

تاریخ تشکيالت و آموزش در  
اسالم و تشيع با تأکيد بر 

 آموزش در تشيع 
  یاوری

  یراهبرد يمسائل نظام
 معاصر 

   يتوکل

 ينی/ علم د نیقلمرو د
   يرجب

  یها تيصالح
و روش   يمدرس

و  ريتفس سیتدر
 ثیحد
   يسیاو 

بر   ديبا تاک ياسيفقه س
- ياسيفقه تحوالت س

 ي اجتماع
   ينيارج

اخالق آموزش و  
 12- 10:3پژوهش 

 فالح  
 ي فيک قيروش تحق 

  کين یقنبر

 1399 یورود  1399 یورود 1399ورودی  1400 یورود 1399 یورود 1400ورودی  1400 یورود

14 
 تا
16 

 فلسفه تاریخ 
   یرمحمديم

  یها و جنبش ها انیجر
 معاصر  ياسيس

   يتوکل

 فلسفه اخالق -فلسفه علم
   یغفارابوالحسن  

 1  دیکالم جد
   يرجب

 س یتدر ی کارورز
     يکمال

  غياخالق در ارتباطات و تبل
 نید

 زاده   عباس
 1399ورودی    1399 یورود 1400 یورود 1399 یورود 1399 یورود 1400 یورود



 
شود  يطبقه اول سالن جلسات آموزش برگزار م 14-16دوشنبه  يدر اسالم استاد عالم ياجتماع ياسي درس حقوق س    

 شود  يطبقه چهارم سالن امام رضا ع برگزار م 14-16استاد ابروش دوشنبه  ی درس کارورز

16 
 تا
18 

 فلسفه تمدن
      یرمحمديم

به   یانتقاد کردیرو 
 علم اخالق 

   محدر

  يثیمنابع حد يبررس
بر   ديعامه با تأک

 ی بخار
   يعباسفرهاد 

 ی سواد رسانه ا
   رخندانيم

  ی ها هیو نظر يرسانه شناس
 رسانه 

   رکاوهيام

 1400ورودی  1399ورودی  1399ورودی  1399ورودی     1399 یورود
18 
تا  
20 

        

        


