راهنمای اخذ دروس معارف اسالمی
جدول شماره یک
* گذراندن  61واحد از دروس معارف اسالمی این جدول برای دانشجویان مقطع کارشناسی و دکترای حرفه ایی الزامی است
 -6دو درس به ارزش  4واحد از مجموعه دروس مبانی نظری اسالم
 -2یک درس به ارزش  2واحد از مجموعه دروس اخالق
 -3یک درس به ارزش  2واحد از مجموعه دروس انقالب اسالمی
 -4یک درس به ارزش  2واحد از مجموعه دروس آشنایی با منابع اسالمی
 -5یک درس به ارزش  2واحد از مجموعه دروس تاریخ اسالم
 -1درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران به ارزش  2واحد
 -7درس دانش خانواده و جمعیت به ارزش  2واحد
* دانشجویان در یک نیمسال تحصیلی فقط یک عنوان درسی ( 2واحد) می توانند از جدول شماره یک انتخاب نمایند

ردیف

گرایش

1

مبانی نظری اسالم

2

اخالق

3

انقالب اسالمی

عنوان درس
 -1اندیشه اسالمی 1
 -2اندیشه اسالمی 2
 -3انسان در اسالم
 -4حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم

توضیحات
*اندیشه اسالمی  1پیشنیاز اندیشه
اسالمی  2می باشد.
*گذراندن دو درس الزامی است.

 -1فلسفه اخالق
 -2اخالق اسالمی
 -3آیین زندگی

*گذراندن یک درس الزامی است.

 -4عرفان عملی اسالم
 -1انقالب اسالمی ایران
 -2آشنایی با قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران

*گذراندن یک درس الزامی است.

 -3اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
4
5

آشنایی با
منابع اسالمی
تاریخ اسالم

 -1تفسیر موضوعی قرآن
 -2تفسیر موضوعی نهج البالغه
 -1تاریخ تحلیلی صدر اسالم
 -2تاریخ امامت

*گذراندن یک درس الزامی است.
*گذراندن یک درس الزامی است.

6

تاریخ فرهنگ و
تمدن اسالم و ایران

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

*اخذ این درس برای ورودی های
 1331به بعد الزامی است.
*گذراندن این درس الزامی است و از

7

دانش خانواده و
جمعیت

نیمسال دوم سال تحصیلی 37-39

دانش خانواده و جمعیت

نمی توان این درس را با سایر دروس
جدول شماره یک اخذ کرد

جدول شماره دو
(سایر دروسی که توسط گروه معارف اسالمی ارائه می شود)

ردیف

عنوان درس

1

آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم

2

3

اندیشه ها و وصایای حضرت امام «ره»
(وصیت نامه امام خمینی «ره»)
آشنایی با دفاع مقدس

توضیحات
گذراندن این درس برای کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی و
دکترای حرفه ایی الزامی است.
گذراندن این درس برای کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی و
دکترای حرفه ایی و دانشجویان کارشناسی ارشد که در دوره
کارشناسی این درس را نگذرانده اند الزامی است.
این درس جزء دروس اختیاری می باشد( .برای رشته هایی که
درس اختیاری دارند)

* انتخاب دروس جدول شماره دو به همراه یک درس از دروس جدول شماره یک بالمانع است.

