
ي زمان،مکان ي مىابع معرفی بٍ استاد  69-69در ویمسال ديم  اسالمی اطالعیٍ زمان برگساری امتحاوات معارف

 اسالمی دريس معارف

 اخذ کرزدُ اًرذ هری رسراًذ     (97-96) ًیوسال دٍم را در تزم جاری اسالهی رفاکِ درٍس هع گزاهی بِ اطالع داًطجَیاى -1
در  تزم جراری،  اهتحاًات درٍس هعارفبزخالف رٍال تزم ّای گذضتِ کِ اهتحاًات هعارف بِ صَرت هتوزکش بزگشار هی ضذ، 

 ضَد. خ اعالم ضذُ اس سَی آهَسش بزگشار هییّواى سهاى ٍ هکاى بزگشاری کالس درسی ٍ در تار
گرزٍُ  جْت دریافت بزگِ هعزفی بِ استاد خَد برِ   ،اًذ  داضتِدرٍس هعارف را داًطجَیاًی کِ درخَاست هعزفی بِ استاد  -2

 ساختواى آهَسش هزاجعِ کٌٌذ. هعارف
در  31الوی   31خورداد از سواع     33ريز بٍ صوًرت متمرزوس در   امتحاوات معرفی بٍ استاد دريس معارف   -3

 .برگسار خًاَد شدساختمان تًحیدخاوٍ 

 مىابع دريس معرفی بٍ استاد:

 مىبع مدرس وام درس ردیف

آئیه زودگی)اخالق  1

 زاربردی(

کتاب آئیي سًذگی)اخالق کاربزدی( /احوذحسیي  سیذهیزحسیي عالهِ
 200تا صفحِ  /ضزیفی/ ًطز هعارف

حجت االسالم  اخالق اسالمی 2
 دکتزآقاضزیفیاى

/احوذحسیي  کتاب آئیي سًذگی)اخالق کاربزدی(
 چْار فصل اٍل /ضزیفی

حجت االسالم  3اودیشٍ اسالمی 3
 دکتزآقاضزیفیاى

/آیت اهلل سبحاًی ٍ دکتز  1کتاب اًذیطِ اسالهی 
 چْار فصل اٍل /هحوذ رضایی

حجت االسالم  1اودیشٍ اسالمی  4
 دکتزآقاضزیفیاى

/آیت اهلل سبحاًی ٍ دکتز  2کتاب اًذیطِ اسالهی
 چْار فصل اٍل /هحوذ رضایی

دکتز هٌَچْز  اسالهی ایزاى/کتاب اًقالب  سیذهیزحسیي عالهِ اوقالب اسالمی ایران 5
 200تا صفحِ  هحوذی/

تا  القائن/تاب تاریخ اهاهت/دکتز اصغز هٌتظزک سیذهیزحسیي عالهِ خ امام یتار 6
 200صفحِ

خ فرَىگ ي تمدن یتار 7

 اسالمی

کتاب تاریخ فزٌّگ ٍ توذى اسالهی/دکتز علی  سیذهیزحسیي عالهِ

 200اکبز ٍالیتی/ تا صفحِ 

تمدن خ فرَىگ ي یتار 8

 اسالمی

کتاب تاریخ فزٌّگ ٍ توذى اسالهی/دکتز علی  خاًن دکتز ایشدی
 تا آخز بخص دیَاى ّا /اکبز ٍالیتی

ّای  بخص /هْذی پیطَایی /کتاب تاریخ اسالم حجت ااسالم ابطحی تاریخ تحلیلی صدر اسالم 9
2ٍ3ٍ4 

اًتطارات کتاب تفسیز هَضَعی قزآى  خاًن دکتز ایشدی تفسیر مًضًعی قرآن 10
 تا آخز بخص عَالن سوت/جوعی اس ًَیسٌذگاى/

کتاب آئیي سًذگی)اخالق کاربزدی( /احوذحسیي  سیذهیزحسیي عالهِ فلسفٍ اخالق 11

 200ضزیفی/ ًطز هعارف/ تا صفحِ 

حجت االسالم  داوش خاوًادٌ ي جمعی  12
 دکتزآقاضزیفیاى

کتاب داًص خاًَادُ ٍ جوعیت/خاًن دکتز آیت 
 فصل اٍل 3ی اس ًَیسٌذگاى/ اللْی ٍ جوع

 


