
           
 

 97دکتری   برنامه  هفتگي دانشجويان گروه آموزشي:

 دانشكده علوم انساني       97   ورودی      

 1398-1397 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  

          

      يكشنبه

          

      دوشنبه

          

   عرفان نظری فلسفه ابن سينا 1فلسفه مالصدرا  سه شنبه 

     222 د.جاهد 222 د. ذوالحسني 222 د. کاوندی

 چهارشنبه 

 

     

          

          

   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   2 1فلسفه مالصدرا  13-19-790 

 30/8-30/10 2/11/97   2 عرفان نظری 788-19-13 

 30/8-30/10 25/10/97   2 فلسفه ابن سينا 787-19-13 

        

        

        

     6   جمع 

  

 ب، دا  - 5فرم مشاره 



           
 

 ارشد فلسفه اسالمي      برنامه  هفتگي دانشجويان گروه آموزشي:

 دانشكده علوم انساني                     1396  ورودي      

 1398-1397 در نيمسال اول /دوم  سالتحصيلي:

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

    2فلسفه غرب  2فلسفه سينوی  شنبه  

       222 د. فتح زاده 222 د. ذوالحسني

    2فلسفه اشراق  فلسفه مالصدرا: علم النفس يكشنبه

       222 د. ذوالحسني 222 د.کاوندی

      دوشنبه

          

      سه شنبه 

          

 چهارشنبه 

 

     

          

 نجشنبهپ
     

          

   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

 11-13 25/10/97   2 فلسفه مالصدرا: علم النفس 775-19-13 

 11-13 22/10/97   2 2فلسفه غرب  783-19-13 

 11-13 29/10/97   2 2فلسفه اشراق  779-19-13 

 11-13 2/11/97   2 2 ينويفلسفه س 777-19-13 

      پايان نامه 999-19-13 

        

        

        

     8   جمع 

  

 

 ب، دا  - 5فرم مشاره 



           
 

  دين فلسفهارشد      آموزشي:برنامه  هفتگي دانشجويان گروه 

 دانشكده علوم انساني     1396   ورودي      

 1398-1397 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 

   نبوت ، وحي وتجربه ديني   شنبه  

     222 د. اترک    

   دين واخالق ين اثبات خدابراه الهيات تطبيقي يكشنبه

     207 د.جاهد 206 د. شرف 206 د. شرف

      دوشنبه

          

      سه شنبه 

          

 چهارشنبه 

 

     

          

 پنجشنبه
     

          

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

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

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

    ع ن

 14-16 22/10/97   2 نبوت ، وحي وتجربه ديني 762-19-13 

 14-16 30/10/97   2 واخالق نيد 765-19-13 

 14-16 26/10/97   2 اثبات خدا نيبراه 760-19-13 

 14-16 3/11/97   2 يقيتطب اتياله 772-19-13 

     4 پايان نامه 999-19-13 

        

        

        جمع

  

 

 

 

 ب، دا  - 5فرم مشاره 



 

 
 

 اسالمي  ارشد فلسفه     برنامه  هفتگي دانشجويان گروه آموزشي:

 دانشكده علوم انساني    1397   ورودي

 1398-1397 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  

          

   1فلسفه سينوی  1زبان تخصصي منطق جديد يكشنبه

     222 د. ذوالحسني 207 د. اترک  ؟ د. اترک

فلسفه مالصدرا : هستي  دوشنبه

 شناسي
   منطق سينوی 

     222 د. جاهد   222 د. کاوندی

      سه شنبه 

          

 چهارشنبه 

 

     

          

 پنجشنبه
     

          

   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

 14-16 22/10/97   2 ديمنطق جد 781-19-13 

 14-16 3/11/97   2 1يزبان تخصص 785-19-13 

 14-16 24/10/97   2 1 ینويفلسفه س 776-19-13 

 14-16 26/10/97   2 منطق سينوی 780-19-13 

 14-16 1/11/97   2 فلسفه مالصدرا : هستي شناسي 773-19-13 

        

        

     10   جمع

  

 

 ب، دا  - 5فرم مشاره 



 

 

 
 

 اخالق ارشد فلسفه      برنامه  هفتگي دانشجويان گروه آموزشي:

 دانشكده علوم انساني    1397   ورودي

 1398-1397 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  

          

      يكشنبه

          

      دوشنبه

          

   انسان شناسي اخالق اسالمي 1نظريه های اخالقي  سه شنبه 

     207 د. فتح زاده 206 د. اترک  207 د. اترک

 چهارشنبه 

 

    2 فرااخالق زبان تخصصي 

       207 د. کاوندی 207 د. شرف

 پنجشنبه
     

          

   وع از هفته اول ترم به منزله يك هفته در ميان شر× 

 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

 11-13 3/11/97   2  1 ياخالق یها هينظر 188-19-13 

 11-13 29/10/97   2 ياخالق اسالم 189-19-13 

 11-13 22/10/97   2 يانسان شناس 191-19-13 

 11-13 1/11/97   2 زبان تخصصي 190-19-13 

 11-13 24/10/97   2 2رااخالقف 192-19-13 

        

        

        جمع

  

 

 دا ب،  - 5فرم مشاره 


