
 

 12:30  -10:30 10-8 ایام هفته  
نماز ، 

 ناهار
13-15 15-17 17-19 

 شنبه 

 فلسفه اخالق   -2گروه -37126

 15الف  -آهنچی

 اخالق اسالمی  -2گروه-37123

 12الف -موحد نژاد 

 

 اخالق اسالمی   - 4گروه -37123

 12الف  -موحد نژاد 

تاریخ تحلیلی صدر  -6گروه-37620

 17الف  -عابدینی   -اسالم

 آیین زندگی -2گروه-37127

 11الف  -  موحد نژاد

 
 1اندیشه اسالمی -1گروه-37445

 10الف - صباغچی

 1اندیشه اسالمی-2گروه-37445

 21الف - صباغچی
 

 انقالب اسالمی ایران- 16گروه-37626

 15الف  –مدنی  

 

 انسان در اسالم   - 2گروه-37447

 16الف   - طباطبائی

 2اندیشه اسالمی-8گروه-37446

 25الف  – نساجی
  

تاریخ تحلیلی صدر  -2گروه-37620

 17الف – عابدینی اسالم 

  -تاریخ تحلیلی صدر اسالم- 4گروه-37620

 17الف  -  عابدینی

 یکشنبه

 2اندیشه  -10گروه-37446

 18الف – منوچهری 

 2اندیشه - 12گروه-37446

 1الف  – منوچهری 

 

  تفسیر موضوعی نهج البالغه-2گروه-37490

 17الف  – فیروزیان

 1اندیشه اسالمی -6گروه-37445

 13الف  –  رهنمافر

 1اندیشه اسالمی -8گروه-37445

 13الف –  هنمافرر

 ایرانانقالب اسالمی -2گروه37626

 8الف  –  مدنی

تفسیر موضوعی قرآن -2گروه-37489

 17الف  -فیروزیان

تاریخ تحلیلی صدر اسالم    - 10گروه-37620

 15الف  –  عابدینی

تفسیر موضوعی  -4گروه-37489

 17الف  - فیروزیان– قرآن 

تاریخ فرهنگ و تمدن - 2گروه-37618

 12الف  –  طاووسی -اسالم و ایران

 

تاریخ تحلیلی صدر  -8گروه-03762

 15الف  –  عابدینیاسالم 

 انقالب اسالمی ایران-1گروه-37626

 12الف  – سیاح 

تاریخ تحلیلی صدر    -12گروه-37620

 15الف  –   عابدینی  -اسالم

انقالب اسالمی   - 18گروه-37626

 ایران

 15الف  –مدنی  

 انقالب اسالمی ایران-4گروه-37626

 25الف  –  مدنی

  -جامعه شناسی مقدمه ای بر -2گروه-37636

 8الف  –  مدنی

انقالب اسالمی  -5گروه-37626

 6تاالر   – مدنی  ایران

  

انقالب اسالمی  -3گروه-37626

 12الف  – سیاح  – ایران

 

 دوشنبه

 فلسفه اخالق -4گروه -37126

 15الف  – آهنچی

 تفسیر موضوعی قرآن-6گروه-37489

 12الف  -  موحد نژاد

 

 آیین زندگی -6گروه-37127

 21الف  -  صباغچی

تفسیر موضوعی  - 8گروه-37489

 10الف  -  موحد نژاد - قرآن

 2اندیشه اسالمی-4گروه-37446

 15الف  -  فیضی

 
   1اندیشه اسالمی-3گروه-37445

 15الف  –  حسینیمیرمحمد

 2اندیشه اسالمی-2گروه-37446

    8الف -  فیضی

مقدمه ای بر  -1گروه-37635

 15الف  -  کالنتری -روانشناسی 
 

  

 2اندیشه اسالمی–   3گروه-37446

 25الف  –  حسینیمیرمحمد

 آیین زندگی - 3گروه-37127  

 15  - الف -وحیدنیا  

 17الف کالنتری–آیین زندگی - 7گروه-37127



 

 

 

  لیست دروس مرکز معارف اسالمی و علوم انسانی

 1401-1402نیم سال اول 

 سه شنبه 
 1اندیشه اسالمی - 14گروه-37445

 18الف  نریمانی

 2اندیشه اسالمی-6گروه-37446

 17الف  -  صباغچی

 

  -تاریخ تحلیلی صدر اسالم- 1گروه-37620

 12الف  -سیاح 

تفسیر موضوعی  - 12گروه-37489

 13الف –  موحد نژاد - قرآن

انقالب اسالمی  -8گروه-37626

 15الف  –  دستگردی  -ایران

 

تفسیرموضوعی قرآن - 1گروه-37489

 15الف  - سیاح 

 آیین زندگی -5گروه-37127

 17الف  -   صباغچی

تفسیر موضوعی نهج - 1گروه-37490

 12الف  – سیاح   -البالغه
 

تفسیر موضوعی  - 10گروه-37489

 25الف  -   موحد نژاد قرآن
تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم    -4گروه-37618

 و ایران 

 8الف -جعفر آقایانی چاوشی 

انقالب اسالمی  -6گروه-37626

 13الف  –  دستگردی  -ایران

 
 
 

 
 1اندیشه اسالمی - 16گروه-37445

 12الف  –  نریمانی

 چهارشنبه 
تفسیر موضوعی  - 14گروه-37489

 3الف  – میثم حسینی قرآن

 

 هاساعت کالس

10-12 

 

 انقالب اسالمی ایران- 12گروه-62637

 25الف  –   مصطفی نوروزی

دانش خانواده و  - 1گروه-37515

 15الف  –  کالنتری  -جمعیت
 

 آیین زندگی -4گروه-37127

 25الف  – طباطبائی

 آیین زندگی   -1گروه -37127

 15الف  –  کالنتری

دانش خانواده و  -2گروه-37515

 7الف –  اصغر نوروزی –جمعیت 
 

 سیاح  -تاریخ امامت -1گروه-37622

 حقوق اجتماعی و سیاسی - 1گروه-37448 12الف

 12الف  – سیاح    -در اسالم 

انقالب اسالمی  - 14گروه-37626

 25الف  –  مصطفی نوروزی -ایران
 

 انقالب اسالمی ایران-10گروه-37626

 15الف –   مصطفی نوروزی

مقدمه ای بر  -2گروه-37635

 7الف  – اصغر نوروزی  -  روانشناسی 

 تهای زندگی دانشجوئی مهار-2گروه-37637

 17الف  –  اصغر نوروزی 

تفسیر موضوعی  - 16گروه-37489

 3الف -میثم حسینی -قرآن  

 عرفان عملی در اسالم - 2گروه-37128

 10الف  –  میثم حسینی

 1اندیشه اسالمی -10گروه-37445

 11الف  –  فدایی

 1اندیشه اسالمی - 12گروه-37445

 11الف  –  فدایی


