
           
 

  فلسفه   برنامه  هفتگي دانشجويان گروه آموزشي:

 دانشكده علوم انساني        92کارشناسي   ورودي      

 6991-6991 در نيمسال اول /دوم  سالتحصيلي:

 61-8 62-61 91/61-91/69 91/61-91/61 91/69-91/61 

 نوادهدانش خا دانش خانواده  فلسفِ هعاصر 2حکوت اشراق  شنبه  

 32گ   31گ     207 ز. فتح زازُ 207 ز. شٍالحسٌی

   2کالم جسیس 6فلسفِ اسالهی  2عرفاى ًظری  يكشنبه

     207 ز. شرف 115 آ. حسیي زازُ 118 ز. تلرابی

   حکوت عولی 6فلسفِ اسالهی  4زباى ترصصی  دوشنبه

     118 ز. تلرابی 114 ز. حسیي زازُ 207 ز. شرف

  دانش خانواده    سه شنبه 

   34گ        

 چهارشنبه 

 

     

          

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

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

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

    ع ن

 30/8-30/10 23/10/95   2 4زباى ترصصی  076-19-13 

 30/8-30/10 21/10/95   4 6فلسفِ اسالهی  122-19-13 

 30/8-30/10 25/10/95   2 2کالم جسیس 148-19-13 

 30/8-30/10 29/10/95   2 حکوت عولی 064-19-13 

 30/8-30/10 27/10/95   2 فلسفِ هعاصر 126-19-13 

 30/8-30/10 2/11/95   2 2حکوت اشراق  063-19-13 

 30/8-30/10 4/11/95   2 2عرفاى ًظری  089-19-13 

  ؟   2 زاًش ذاًَازُ 9917007 

        

        

        

     18   جوع 

  

 

 

 



           
 

 فلسفه برنامه  هفتگي دانشجويان گروه آموزشي:

 دانشكده علوم انساني   6999 کارشناسي ورودي        

 6991-6991 در نيمسال اول /دوم  سالتحصيلي:

 61-8 62-61 91/61-91/69 91/61-91/61 91/69-91/61 

   4فلسفِ اسالهی  2حکوت هشاء 3کالم  شنبه  

     115 ز. شرف 115 ز. شٍالحسٌی 118 ا. حسیي زازُ

   3تارید فلسفِ اسالهی  3تارید فلسفِ غرب  هتَى فلسفی عربی جسیس يكشنبه

     118 خ. رستن ذاًی  207 ز. فتح زازُ 115 ز.کاًٍسی

  3هٌطك  4فلسفِ اسالهی  2زباى ترصصی   دوشنبه

   207 آ.هحوسی 207 ز. شرف 115 خ . احوسی  

    فلسفِ اذالق  سه شنبه 

       118 ز. شرف  

 چهارشنبه 

 

     

          

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

 به منسله 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 6/11/95   2 2زباى ترصصی  072-19-13 

 11-13 21/10/95   4 4فلسفِ اسالهی  118-19-13 

 11-13 27/10/95   2 3کالم  143-19-13 

 11-13 2/11/95   2 3هٌطك  181-19-13 

 11-13 29/10/95   2 3تارید فلسفِ اسالهی  039-19-13 

 11-13 25/10/95   2 2حکوت هشاء 068-19-13 

 11-13 3/11/95   2 3تارید فلسفِ غرب  044-19-13 

 11-13 23/10/95   2 فلسفِ اذالق 108-19-13 

 11-13 4/11/95   2 فی عربی جسیسهتَى فلس 163-19-13 

        

        

     20   جوع 

  

 



           
 

 فلسفه برنامه  هفتگي دانشجويان گروه آموزشي:

 دانشكده علوم انساني     6994 کارشناسي ورودي        

 6991-6991 در نيمسال اول /دوم  سالتحصيلي:

 61-8 62-61 91/61-91/69 91/61-91/61 91/69-91/61 

   1تارید فلسفِ اسالهی  2فلسفِ اسالهی  2هٌطك  شنبه  

     118 ز. شٍالحسٌی 114 خ .اجلی 115 خ .احوسی

   2هٌطك  1ى آتفسیر لر 1فلسفِ غرب تارید  يكشنبه

     115 خ .احوسی 118 آ.تلرابی 207 ز. شرف

   2فلسفِ اسالهی  1کالم   دوشنبه

     102 جلیخ . ا 118 خ .اجلی  

  3اصَل فمِ  3ازبیات عرب    سه شنبه 

   115 ا.تلرابی 118 ز. زرهحوسی    

 چهارشنبه 

 

     

          

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

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

 ساعت امتحان  تاريخ امتحان ياز پيش ن تعداد  واحد نام درس شماره درس گروه

    ع ن

 14-16 3/11/95   2 3ازبیات عرب  005-19-13 

 14-16 21/10/95   2 1کالم  136-19-13 

 14-16 23/10/95   2 1تارید فلسفِ اسالهی  037-19-13 

 14-16 27/10/95   2 3اصَل فمِ  015-19-13 

 14-16 25/10/95   4 2هٌطك  177-19-13 

 14-16 29/10/95   4 2فلسفِ اسالهی  113-19-13 

 14-16 2/11/95   2 1تارید فلسفِ غرب  040-19-13 

 14-16 4/11/95   2 1تفسیر لرآى  059-19-13 

        

        

        

     20   جوع 

  

 

 

 

 

 



 

 
 

 برنامه  هفتگي دانشجويان گروه آموزشي:فلسفه

 دانشكده علوم انساني    6991 کارشناسي ورودي  

 6991-6991در نيمسال اول /دوم  سالتحصيلي: 

 61-8 62-61 91/61-91/69 91/61-91/61 91/69-91/61 

      شنبه  

          

  1فلسفِ اسالهی   تارید ازیاى 1ازبیات عرب  يكشنبه

   118 آ. اصغرهحوسی   114 خ. رستن ذاًی 114 ز. زرهحوسی

   1*ازبیات عرب  زباى اًگلیسی ًگلیسیزباى ا دوشنبه

     ؟ ز. زرهحوسی  عوَهی  عوَهی

  1فلسفِ اسالهی  1هٌطك  1تارید تحلیلی اسالم  سه شنبه 

   118 آ. اصغرهحوسی 115 ز.جاّس 115 آ. فتح الِ پَر  

 چهارشنبه 

 

    1هٌطك  

       115 ز.جاّس  

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

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

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

    ع ن

 30/8-30/10 21/10/95   4 1فلسفِ اسالهی  110-19-13 

 30/8-30/10 25/10/95   4 1هٌطك  172-19-13 

 30/8-30/10 2/11/95   3 1بیات عرب از 003-19-13 

 30/8-30/10 27/10/95   2 1تارید تحلیلی اسالم  028-19-13 

 30/8-30/10 29/10/95   2 تارید ازیاى 020-19-13 

 11-13 5/11/95   3 زبان انگليسي عمومي  002-17-99 

     1 تربيت بدني 005-16-99 

        

        

        

        

     19   وع ج

  


