
 پیوسته لیست دروس عمومی دوره کارشناسی

 توضیحات تعداد واحد نام درس

 الزامی 1 1تربیت بدنی

 الزامی 1 (1)ورزش 2تربیت بدنی

 الزامی 3 فارسی

 الزامی 3 زبان خارجی

 الزامی 2 دانش خانواده و جمعیت

 الزامی 2 )مبدا و معاد( 1اندیشه اسالمی

 2 )نبوت و امامت( 2اندیشه اسالمی

 2 انسان در اسالم یک درس از سه مورد درس

 2 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم

 2 فلسفه اخالق )با تکیه بر مباحث تربیتی(

 یک درس از چهار مورد درس
 2 اخالق اسالمی )مبانی و مفاهیم(

 2 آیین زندگی )اخالق کاربردی(

 2 عرفان عملی در اسالم

 2 انقالب اسالمی ایران

 2 آشنایی با قانون اساسی درس از سه مورد درسیک 

 2 )ره(اندیشه سیاسی امام خمینی

 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم یک درس از سه مورد درس

 2 تاریخ امامت

 2 تفسیر موضوعی قرآن
 مورد درس دویک درس از 

 2 تفسیر موضوعی نهج البالغه

 

 توضیحات: 
و شهریه  ارز  یکی از دروس در فارغ التحصیلی دانشجو لحاظ خواهد شد.در صورت اخذ دروس هم-1

 برای درس دیگر معادل شهریه دوره های شبانه دریافت خواهد شد. 

 9یوسته واحد، کارشناسی ناپ 22مجموع دروس معارف اسالمی برای دانشجویان کارشناسی پیوسته -2

 باشد.  واحد می 13واحد و کاردانی 

  



 ناپیوسته لیست دروس عمومی دوره کارشناسی

 توضیحات تعداد واحد نام درس

 الزامی 1 (1)ورزش 2تربیت بدنی

 2 فلسفه اخالق )با تکیه بر مباحث تربیتی(

 یک درس از چهار مورد درس
 2 اخالق اسالمی )مبانی و مفاهیم(

 2 آیین زندگی )اخالق کاربردی(

 2 عرفان عملی در اسالم

 2 انقالب اسالمی ایران

 2 آشنایی با قانون اساسی یک درس از سه مورد درس

 2 )ره(اندیشه سیاسی امام خمینی

 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم یک درس از سه مورد درس

 2 تاریخ امامت

 2 تفسیر موضوعی قرآن
 یک درس از دو مورد درس

 2 تفسیر موضوعی نهج البالغه

 

 کاردانیلیست دروس عمومی دوره 

 توضیحات تعداد واحد نام درس

 الزامی 1 1تربیت بدنی

 الزامی 3 فارسی

 الزامی 3 زبان خارجی

 الزامی 2 دانش خانواده و جمعیت

 الزامی 2 )مبدا و معاد( 1اندیشه اسالمی

 2 )نبوت و امامت( 2اندیشه اسالمی

 2 انسان در اسالم از سه مورد درسیک درس 

 2 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم

 


