
           
 

 فلسفهکارشناسي   برنامه  هفتگي دانشجويان گروه آموزشي:

 دانشكده علوم انساني       94   ورودي      

 1397-1398 در نيمسال اول /دوم  سالتحصيلي:

 8/30-10/30 10/30-12/30 30/15-30/13 30/17-30/15 30/19-30/17 

      شنبه  

          

   2عرفان نظری   6ي فلسفه اسالم يكشنبه

     206 د. صفوي   118 خ.احمدي

   فلسفه معاصر حكمت عملي 2کالم جديد  دوشنبه

     207 د. فتح زاده 206 خ اجلي 118 د. اترک

   2حكمت اشراق 4زبان تخصصي 6فلسفه اسالمي  سه شنبه 

     206 د. صفوي 118 ا. رحمتي 118 خ . احمدي

 چهارشنبه 

 

     

          

          

   به منزله يك هفته در ميان شروع از هفته اول ترم × 

 به منزله يك هفته در ميان شروع از هفته دوم ترم ×× 

 ساعت امتحان  تاريخ امتحان پيش نياز  تعداد  واحد نام درس شماره درس گروه

    ع ن

 13-11 97/10/26   2 4زبان تخصصي 13-19-076 
 13-11 97/10/22   4 6فلسفه اسالمي  122-19-13 

 13-11 97/10/24   2 2عرفان نظري  089-19-13 

 13-11 97/10/29   2 2کالم جديد  148-19-13 

 13-11 97/11/3   2 حكمت عملي 064-19-13 

 13-11 97/11/1   2 فلسفه معاصر 126-19-13 

 13-11 97/11/2   2 2حكمت اشراق 063-19-13 

  عمومي   2 دانش خانواده 99170076 

        

        

        

     18   جمع 

  

 ب، دا  - 5فرم مشاره 



           
 

 فلسفه     برنامه  هفتگي دانشجويان گروه آموزشي:

 دانشكده علوم انساني   95دی ورو      

 1397-1398 در نيمسال اول /دوم  سالتحصيلي:

 8/30-10/30 10/30-12/30 30/15-30/13 30/17-30/15 30/19-30/17 

   3تاريخ فلسفه اسالمي  2کالم  5فلسفه اسالمي  شنبه  

     206 خ.اجلي 206 آ.حسين زاده 206 آ.حسين زاده

   2زبان تخصصي تعليم وتربيت اسالمي 2تفسير قران  يكشنبه

     118 خ. احمدي 118 د. صفوي 207 د. صفوي

   1جديد  کالم 5فلسفه اسالمي  1حكمت مشاء دوشنبه

     118 د. شرف 207 آ. حسين زاده 207 د. ذوالحسني

     3تاريخ فلسفه غرب سه شنبه 

         206 د. شرف

 چهارشنبه 

 

     

          

 پنجشنبه
     

          

   به منزله يك هفته در ميان شروع از هفته اول ترم × 

 فته دوم ترم به منزله يك هفته در ميان شروع از ه×× 

 ساعت امتحان  تاريخ امتحان پيش نياز  تعداد  واحد نام درس شماره درس گروه

    ع ن

 30/8-30/10 22/10/97   4 5فلسفه اسالمي  121-19-13 

 30/8-30/10 27/10/97   2 2کالم  140-19-13 

 30/8-30/10 24/10/97   2 3تاريخ فلسفه اسالمي  039-19-13 

 30/8-30/10 1/11/97   2 2تفسير قران  060-19-13 

 30/8-30/10 26/10/97   2 2زبان تخصصي 073-19-13 

 30/8-30/10 4/11/97   2 تعليم وتربيت اسالمي 186-19-13 

 30/8-30/10 30/10/97   2 1حكمت مشاء 067-19-13 

 30/8-30/10 3/11/97   2 1کالم جديد  147-19-13 

 30/8-30/10 29/10/97   2 3فه غربتاريخ فلس 044-19-13 

     20   جمع

  

 

 ب، دا  - 5مشاره فرم 



           
 

  کارشناسي     برنامه  هفتگي دانشجويان گروه آموزشي:

 دانشكده علوم انساني     1396   ورودی      

 1397-1398 در نيمسال اول /دوم  سالتحصيلي:

 8/30-10/30 10/30-12/30 30/15-30/13 30/17-30/15 30/19-

30/17 

   3ادبيات عرب  3فلسفه اسالمي  1زبان تخصصي شنبه  

     207 د. زرمحمدي 207 د. صفوي 207  د. اترک

    تعليم وتربيت اسالمي 1فقه  يكشنبه

11 د.صفوي 115 د. بيگدلي

8 
      

   1تفسير قران  1تاريخ فلسفه اسالمي  2اصول فقه  دوشنبه

11 خ. رستم خاني 115 د.صفوي

8 
     206 . صفويد

   1تاريخ فلسفه غرب  3فلسفه اسالمي   سه شنبه 

20 د. صفوي  

7 
     115 د. شرف

 چهارشنبه 

 

     

          

   به منزله يك هفته در ميان شروع از هفته اول ترم × 

 به منزله يك هفته در ميان شروع از هفته دوم ترم ×× 

 ساعت امتحان  تاريخ امتحان پيش نياز  دتعداد  واح نام درس شماره درس گروه

    ع ن

 11-13 22/10/97   4 3فلسفه اسالمي  116-19-13 

 11-13 27/10/97   2 3ادبيات عرب  005-19-13 

 11-13 4/11/97   2 تعيم وتربيت اسالمي 186-19-13 

 11-13 25/10/97   2 1تاريخ فلسفه اسالمي  037-19-13 

 11-13 1/11/97   2 1ر قران تفسي 059-19-13 

 11-13 29/10/97   2 1تاريخ فلسفه غرب  040-19-132 

 11-13 30/10/97   2 1فقه  096-19-13 

 11-13 2/11/97   2 1زبان تخصصي  070-19-13 

 11-13 3/11/97   2 2اصول فقه  014-19-13 

     20   جمع

  

 

 ب، دا  - 5فرم مشاره 



 

 
 

 کارشناسي     :برنامه  هفتگي دانشجويان گروه آموزشي

 دانشكده علوم انساني    1397   ورودی

 1397-1398 در نيمسال اول /دوم  سالتحصيلي:

 8/30-10/30 10/30-12/30 30/15-30/13 30/17-30/15 30/19-30/17 

      شنبه  

          

 1*ادبيات عرب  1فلسفه اسالمي     يكشنبه

 207 آ. محمدي      
د. 

 زرمحمدي

207 

  تاريخ اديان 1تاريخ تحليلي اسالم   1منطق  وشنبهد

   207 آ.محمدي 115 آ. فتح اله پور   206 د. جاهد

  1فلسفه اسالمي  1ادبيات عرب    سه شنبه 

   207 آ. محمدي 118 د. زرمحمدي    

 چهارشنبه 

 

     1منطق 

         206 د. جاهد

 پنجشنبه
     

          

   يك هفته در ميان شروع از هفته اول ترم  به منزله× 

 به منزله يك هفته در ميان شروع از هفته دوم ترم ×× 

 ساعت امتحان  تاريخ امتحان پيش نياز  تعداد  واحد نام درس شماره درس گروه

    ع ن

 14-16 22/10/97   4 1فلسفه اسالمي 110-19-13 

 14-16 3/11/97   3 1ادبيات عرب  003-19-13 

 14-16 29/10/97   4 1منطق  172-19-13 

 14-16 25/10/97   2 1تاريخ تحليلي اسالم  028-19-13 

 14-16 97/10/24   2 تاريخ اديان 020-19-13 

     3 زبان عمومي 9917002 

     1 1تربيت بدني  9916005 

        

        

     19   جمع

 ب، دا  - 5فرم مشاره 



  

 


