
 سيالبس گشٍُ هعاسف اسالهي
 تغييش يافتِ است داًشجَياى طبك جذٍل ريل بِ 84-85ًظش بِ ايٌكِ عٌاٍيي ٍ سيالبس دسٍس هعاسف اسالهي اص ًين سال اٍل 

 . صَست اختياسي اًتخاب ٍاحذ ًوايٌذ

دسٍس  عٌاٍيي دسٍس اختياسي كذ دسس گشٍُ دسسي

 اسائِ شذُ

تعذاد 

 ٍاحذ

 هالحظات

 12-18-015 هباًي ًظشي اسالم 

016-18-12 

017-18-12 

018-18-12 

 (هبذاٍ هعاد ) 1اًذيشِ اسالهي 

  (ًبَت ٍ اهاهت  )2اًذيشِ اسالهي 

 اًساى دس اسالم 

 حمَق اجتواعي ٍ سياسي دس اسالم  

اسائِ شذُ 

اسائِ شذُ 

اسائِ شذُ 

 اسائِ ًشذُ

2 

2 

2 

2 

 ٍاحذ ايي 8داًشجَ هَظف است اص 

 ٍاحذ سا دس طي دسٍُ 4گشٍُ 

 .كاسداًي ٍ كاسشٌاسي اخز ًوايذ 

 12-18-021 اخالق اسالهي  

022-18-12 

023-18-12 

024-18-12 

  (با تكيِ بش هباحث تشبيتي  )فلسفِ اخالق 

  (هباًي ٍ هفاّين  )اخالق اسالهي 

  (اخالق كاسبشدي )آئيي صًذگي 

 عشفاى عولي اسالم 

اسائِ ًشذُ 

اسائِ شذُ 

اسائِ شذُ 

 اسائِ ًشذُ

2 

2 

2 

2 

 ٍاحذ ايي 8داًشجَ هَظف است اص 

 ٍاحذ سا دس طي دسٍُ 4گشٍُ 

 .كاسداًي ٍ كاسشٌاسي اخز ًوايذ 

 12-18-031 اًمالب اسالهي  

032-18-12 

033-18-12 

 اًمالب اسالهي ايشاى 

 آشٌايي با لاًَى اساسي جوَْسي اسالهي 

   (سُ)اًذيشِ سياسي اهام خويٌي 

اسائِ شذُ 

اسائِ شذُ 

 اسائِ شذُ 

2 

2 

2 

 ٍاحذ ايي 8داًشجَ هَظف است اص 

 ٍاحذ سا دس طي دسٍُ 2گشٍُ 

 .كاسداًي ٍ كاسشٌاسي اخز ًوايذ 

 12-18-041 تاسيخ توذى اسالهي  

042-18-12 

043-18-12 

 تاسيخ ٍ فشٌّگ ٍ توذى اسالهي 

 تاسيخ تحليلي صذس اسالم 

 تاسيخ اهاهت 

اسائِ شذُ 

اسائِ شذُ 

 اسائِ شذُ 

2 

2 

2 

 ٍاحذ ايي 6داًشجَ هَظف است اص 

 ٍاحذ سا دس طي دسٍُ 2گشٍُ 

 .كاسداًي ٍ كاسشٌاسي اخز ًوايذ 

 12-18-051 آشٌايي با هٌابع  اسالهي 

052-18-12 

 تفسيش هَضَعي لشآى 

 تفسيش هَضَعي ًْج البالغِ 

اسائِ شذُ 

 اسائِ شذُ 

2 

2 

 ٍاحذ ايي 4داًشجَ هَظف است اص 

 ٍاحذ سا دس طي دسٍُ 2گشٍُ 

 .كاسداًي ٍ كاسشٌاسي اخز ًوايذ 

فشٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ 

 ايشاى 

 ٍ بعذ اص آى 87بشاي ٍسديْاي  2 اسائِ شذُ  فشٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ايشاى  053-18-12

 الضاهي است 

  بِ بعذ 92 بشاي ٍسٍدي –اختياسي  2 اسائِ شذُ  داًش خاًَادُ ٍ جوعيت  12-18-056 داًش خاًَادُ ٍ جوعيت 

داًشجَياى دسٍُ كاسشٌاسي هَظفٌذ .  ٍاحذ اص گشٍّْاي دسسي فَق بشاي داًشجَياى كاسشٌاسي الضاهي است 16گزساًذى : تزكش 

چْاس ٍاحذ اص گشٍُ هباًي ًظشي اسالم ، دٍ ٍاحذ اص گشٍُ اخالق اسالهي ، دٍ ٍاحذ اص گشٍُ اًمالب اسالهي ، دٍ ٍاحذ اص گشٍُ تاسيخ 

فشٌّگ ٍ توذى  ). توذى اسالهي ، دٍ ٍاحذ اص گشٍُ آشٌايي با هٌابع اسالهي ٍ دٍ ٍاحذ فشٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ايشاى اًخاب ًوايٌذ 

 بِ بعذ 92ٍ دٍ ٍاحذ داًش خاًَادُ ٍ جوعيت بشاي ٍسٍدي ّاي  (.  بِ بعذ ٍ الضاهي هي باشذ 1387اسالم ٍ ايشاى خاص ٍسٍديْاي 

 . اختياسي هي باشذ 

داًشجَياى الليت ّاي ديٌي هي تَاًٌذ دسٍس هَسد ًظش خَد سا بذٍى ّيچ گًَِ هحذٍديتي اص بيي كليِ دسٍس هٌذسج دس جذٍل 

 . دسٍس عوَهي  هعاسف اسالهي اًتخاب كشدُ ٍ بگزساًٌذ

داًشجَياًي كِ اص ّش گشٍُ دسسي فَق، دسٍسي سا طبك سيالبس لبلي گزساًذُ اًذ ًياص بِ اًتخاب دسس جذيذ اص آى گشٍُ ًوي 

 . باشٌذ ٍ دسس گزساًذُ لبلي بِ لَت خَد بالي است 

   .  داًشجَياى سشتِ الْيات ٍ تاسيخ بشاي اًتخاب دسٍ س هزكَس بِ گشٍّْاي هشبَطِ هشاجعِ ًوايٌذ


