بسمه تعالی

چارت دروس گروه معارف و دروس عمومی که با گروه معارف برنامه ریزی می شود

دروس معارف کارشناسی پیوسته همه رشته ها
نام گروه

تعداد واحد

درسهایی که معادل این درس می باشند در دانشگاههای مختلف

متون اسالمی

2

تفسیر موضوعی قران-تفسیر موضوعی نهج ا لبالغه
توضیح:دانشجویان کارشناسی پیوسته باید یکی از این دروس را بگذرانند

مبانی نظری اسالم

2+2

معارف اسالمی -1معارف اسالمی-2اندیشه اسالم-1اندیشه اسالمی -2انسان در اسالم-
حقوق اجتماعی سیاسی در اسالم-

اخالق اسالمی

2

اخالق اسالمی-اخالق وتربیت اسالمی-ایین زندگی-مباحث تربیتی-فلسفه اخالق-عرفان
عملی در اسالم(با رویکرد عرفانهای نو ظهور
توضیح:دانشجویان کارشناسی پیوسته فقط یکی از این دروس را باید بگذرانند

انقالب اسالمی

2

انقالب اسالمی ایران-اندیشه سیاسی امام خمینی-انقالب اسالمی وریشه های ان-اشنایی
با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
توضیح:دانشجویان کارشناسی پیوسته فقط یکی از این دروس را باید بگذرانند

تاریخ یا تاریخ تمدن

2

تاریخ تحلیلی صدر اسالم-تاریخ امامت-تاریخ اسالم
توضیح:دانشجویان کارشناسی پیوسته فقط باید یکی از این دروس را بگذرانند

تاریخ فرهنگ و تمدن
اسالم و ایران

2

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم وایران
توضیح:این درس برای ورودیهای 11به بعد الزامی است و غیر از گروه باالست

دانش خانواده
وجمعیت

2

دانش خانواده وجمعیت-اخالق خانواده
توضیح :1دانشجویان کارشناسی پیوسته فقط یکی از این دروس را باید بگذرانند
توضیح: 2این درس برای ورودیهای کلیه رشته ها الزامی است در تمامی مقاطع
کارشناسی وکاردانی

توضیح:دانشجویان کارشناسی پیوسته باید چهار واحد ( 4واحد ) از این گروه را بگذرانند

نکته( -)1دانشجویان مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی در تمام رشته ها باید درس وصیت نامه امام خمینی(ره) و روخوانی قرآن را
بگذرانند .
نکته(-)2دروس معادل سازی شده نباید کمتر از 12باشند.
نکته  –3ظرفیت کالسهای معارف اسالمی نباید بیشتر از  54نفر باشد و در صورت تخلف از این تعداد مسئولیت آن به عهده حوزه
محترم آموزش می باشد.
نکته -5درس اندیشه اسالمی  1پیش نیاز درس اندیشه اسالمی  2می باشد .

نکته بسیار مهم :
هر دانشجو موظف است در هر نیمسال حداقل  2واحد از دروس معارف و حداکثر  5واحد دروس معارف را
با اجازه مدیر گروه معارف اخذ نماید .دانشجویان ورودی  33به بعد اگر از این قانون تبعیت نکنند و
نیمسال آخر بیش از  5واحد درس معارف داشته باشند به آنها اجازه اخذ بیشتر از  5واحد درسی معارف
اسالمی داده نمیشود.

بسمه تعالی

چارت دروس گروه معارف و دروس عمومی که با گروه معارف برنامه ریزی می شود

دروس معارف کارشناسی ناپیوسته همه رشته ها
نام گروه

تعداد واحد

درسهایی که معادل این درس می باشند در دانشگاههای مختلف

متون اسالمی

2

تفسیر موضوعی قران-تفسیر موضوعی نهج ا لبالغه
توضیح:دانشجویان کارشناسی ناپیوسته باید یکی از این دروس را بگذرانند

مبانی نظری اسالم

2

معارف اسالمی-2اندیشه اسالمی -2انسان در اسالم-حقوق اجتماعی سیاسی در
اسالم-

انقالب اسالمی

2

انقالب اسالمی ایران-اندیشه سیاسی امام خمینی-انقالب اسالمی وریشه های ان-
اشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
توضیح:دانشجویان کارشناسی ناپیوسته فقط یکی از این دروس را باید بگذرانند

تاریخ یا تاریخ تمدن

2

تاریخ تحلیلی صدر اسالم-تاریخ امامت-تاریخ اسالم
توضیح:دانشجویان کارشناسی ناپیوسته فقط باید یکی از این دروس را بگذرانند

تاریخ فرهنگ و تمدن
اسالم و ایران

2

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم وایران
توضیح:این درس برای ورودیهای 11به بعد الزامی است و غیر از گروه باالست

دانش خانواده
وجمعیت

2

دانش خانواده وجمعیت-اخالق خانواده
توضیح :1دانشجویان کارشناسی ناپیوسته فقط یکی از این دروس را باید بگذرانند
توضیح: 2این درس برای ورودیهای کلیه رشته ها الزامی است در تمامی مقاطع
کارشناسی وکاردانی

توضیح:دانشجویان کارشناسی نا پیوسته باید دوواحد (2واحد ) از این گروه را
بگذرانند

نکته( -)1دانشجویان مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی در تمام رشته ها باید درس وصیت نامه امام خمینی(ره) و روخوانی قرآن را
بگذرانند .
نکته(-)2دروس معادل سازی شده نباید کمتر از 12باشند.
نکته  –3ظرفیت کالسهای معارف اسالمی نباید بیشتر از  54نفر باشد و در صورت تخلف از این تعداد مسئولیت آن به عهده حوزه
محترم آموزش می باشد.
نکته -5درس اندیشه اسالمی  1پیش نیاز درس اندیشه اسالمی  2می باشد .

نکته بسیار مهم :
هر دانشجو موظف است در هر نیمسال حداقل  2واحد از دروس معارف و حداکثر  5واحد دروس معارف را
با اجازه مدیر گروه معارف اخذ نماید .دانشجویان ورودی  33به بعد اگر از این قانون تبعیت نکنند و
نیمسال آخر بیش از  5واحد درس معارف داشته باشند به انها اجازه اخذ بیشتر از  5واحد درسی معارف
اسالمی داده نمیشود.

بسمه تعالی

چارت دروس گروه معارف و دروس عمومی که با گروه معارف برنامه ریزی می شود

دروس معارف کاردانی همه رشته ها
نام گروه

تعداد واحد

درسهایی که معادل این درس می باشند در دانشگاههای مختلف

مبانی نظری اسالم

2

اندیشه اسالم - 1انسان در اسالم-حقوق اجتماعی سیاسی در اسالم-
توضیح:دانشجویان کاردانی باید دو واحد از این گروه را بگذرانند

اخالق اسالمی

2

اخالق اسالمی-اخالق وتربیت اسالمی-ایین زندگی-مباحث تربیتی-فلسفه اخالق-
عرفان عملی در اسالم(با رویکرد عرفانهای نو ظهور
توضیح:دانشجویان کاردانی فقط یکی از این دروس را باید بگذرانند.

دانش خانواده وجمعیت

2

دانش خانواده وجمعیت-اخالق خانواده
توضیح :1دانشجویان کاردانی فقط یکی از این دروس را باید بگذرانند
توضیح: 2این درس برای ورودیهای کلیه رشته ها الزامی است در تمامی مقاطع
کاردانی پیوسته و ناپیوسته

نکته(-)1دانشجویان مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی در تمام رشته ها باید درس وصیت نامه امام خمینی(ره) و روخوانی
قرآن را بگذرانند .
نکته(-)2دروس معادل سازی شده نباید کمتر از 12باشند.
نکته  – 3ظرفیت کالسهای معارف اسالمی نباید بیشتر از  54نفر باشد و در صورت تخلف از این تعداد مسئولیت آن به
عهده حوزه محترم آموزش می باشد.

نکته بسیار مهم :
هر دانشجو موظف است در هر نیمسال حداقل  2واحد از دروس معارف و حداکثر  5واحد دروس
معارف را با اجازه مدیر گروه معارف اخذ نماید .دانشجویان ورودی  33به بعد اگر از این قانون
تبعیت نکنند و نیمسال آخر بیش از  5واحد درس معارف داشته باشند به آنها اجازه اخذ بیشتر از
 5واحد درسی معارف اسالمی داده نمیشود.

