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

 شود  یطبقه چهرم سالن امام رضا ع برگزار م 10-12استاد ابروش سه شنبه ساعت  ی درس کارورز •

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

به
شن

دو
 

8 
 تا
10 

 
و   یروان درمان یها هینظر

 مشاوره 
  یریجد

2قرآن یمعارف نظر  
   یگرام

  دیعامه با تأک یثیمنابع حد یبررس
 ی بر بخار

   یسیاو 
 

 یکالم عموم

  انینبوسید اباذر 
 ارتباطی  –  یمسائل فرهنگ

   نیالد شرف

 1399ورودی  1399ورودی   1399 یورود 1399 یورود 1399ورودی  

10 
 تا
12 

  
 2ی کالم اسالم

   این ی امام
   یبیترت ریتفس

  یمنصور
 یفلسفه اسالم

   یاضیفمهدی 
 یتخصص  یسیزبان انگل

   یموسوسید محمود 
 ینی/ علم د نیقلمرو د

   یرجب

 1399ورودی  1399 یورود 1400 یورود 1400 یورود 1400ورودی   

14 
 تا
16 

 شیعه و تمدن اسالمی 
 عرفان 

فرهنگ و تمدن در قرآن و  
   تیاهل ب اتیروا

   ایدانشک

امام و مقام   یمنظومة فکر
 یمعظم رهبر
   انیهاشمفاطمه سادات 

 نهج البالغه  ریتفس یروش شناس
   یغالمعل احمد

به علم اخالق   یانتقاد کردیرو 
17-15 
   محدر

 ی توسعه فرهنگ
  یرمطلبیم

 ی علم النفس اسالم
 آزاد   یپناه

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

16 
 تا
18 

تاریخ ,فرهنگ و تمدن از منظر امام  
 خمینی و مقام معظم رهبری 

   یعیشفحسن 

 شدن و فرهنگ  یجهان

   کارگر

در   یاجتماع یاسیحقوق س
 اسالم 

   یعالمخلیل  

 تاریخ فرق و مذاهب اسالمی 

   یسلطان
 

 ی مسائل فرهنگ ناریسم

   زارع
 یقیتطب کردیبا رو  یکالم اسالم

   ترکاشوندحسن 

 1399 یورود 1399 یورود  1399 یورود 1400 یورود 1400 یورود 1400 یورود

به 
شن

ه 
س

 

8 
 تا
10 

تاریخ تشکیالت و آموزش در اسالم  
 و تشیع با تأکید بر آموزش در تشیع 

  یاوری

 یمشاوره گروه

   یشاه  ملک
 1  دیکالم جد

   خسروپناه

و روش   یمدرس یها تیصالح
 ثیو حد ریتفس سیتدر

   یسیاو 

 فلسفه تمدن

 کجور    یکرمان
 اخالق آموزش و پژوهش 

 فالح  
 ی فیک قیروش تحق

  کین یقنبر

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

10 
 تا
12 

 کارورزی تدریس 

 عرفان 
 یتیترب یروانشناس

   یشاه  ملک
 2یفلسفه اسالم

   این ی امام
   ه یسجاد فهیشناخت صح

  یهیمجدفق
   ثیاخالق در حد

  یتیهدا
 مشاوره  ی کارورز

   ترکاشوندجواد 
 و ارتباطات  غیتبل یجامعه شناس

   موذن

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

14 
 تا
16 

 (  1تاریخ و ادوار امامان )
   یخدادادپوران 

و مشاوره در   ییراهنما
 اسالم 

   این یقربان

 ی سواد رسانه ا

   رخندانیم

 ی اخالق حرفه ا
 14:30 -16 

  ابروش

 س یتدر ی کارورز

   یریشاهم

 یفرهنگ تیریاصول مد
14:30-16 

 زاده   یعلمحمد 

  ی ها هیو نظر یرسانه شناس
 رسانه 

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

16 
 تا
18 

 
جهان    یمسائل فرهنگ
 معاصر 

 پور   عباس

 فلسفه اخالق -فلسفه علم

   یغفارابوالحسن  
 2نهج البالغه  یموضوع ریتفس

  یهیمجدفق
 یفرهنگ ی فقه سازمان ها

 زاده    یعلمحمد 

ساختار و سبک نهج   یبررس
 البالغه و نقد شبهات 

   نادم

امام    شهیو ارتباطات در اند غیتبل
 یو رهبر

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


