
ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۹-۹۸مقطع :كارشناسي پـيوسته

ترم اعمال قانون :نيمسال اول سال تحصيلي۹۹-۹۸دوره :کليه دوره ها

نوع برنامه :کليه برنامه هاي درسيدانشكده :دانشكدگان فارابي

حداقل تعداد واحد فارغ التحصيلي :۱۴۰گروه آموزشي :دانشكده الهيات

حداكثر تعداد واحد فارغ التحصيلي :۱۴۰رشته :فلسفه

دانشگاه تهران

سامانه جامع آموزش
نوع درس و دروس الزم براي فارغ التحصيلي

زمان: ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

صفحه : ۱ از ۴شماره گزارش: ۵۷۸

 

نوع درس گروه:دروس عمومی
عمومی

محدودیت حداقل ترم گذراندن دروس : --حداقل واحد قابل اخذ: ٢٢حداقل درس قابل اخذ: ١١

محدودیت حداكثر ترم گذراندن دروس : --حداكثر واحد قابل اخذ: ٢٢حداكثر درس قابل اخذ: ١١

 

نام درسشماره درس
واحد

كل
واحد
نوع درسعملی

نوع درس از دید
شهریه

ترم
اخذ

اولویت
اخذ

وضعیت
اخذ

وضعیت
درس

مشاهده
در

تطبیق

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٣٠زبان فارسی٢٢٢٠٠١٥

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٢٠آیین زندگی (اخلاق كاربردى)٢٢٢٠٠٢٣

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٢٠دانش خانواده و جمعیت٢٢٢٠٠٢٧

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٢٠تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی٢٢٢٠٠٣٢

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٢٠اندیشه اسلامی ١ (مبدا و معاد)٢٢٢٠٠٣٣

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٢٠اندیشه اسلامی ٢ (نبوت و امامت)٢٢٢٠٠٣٤

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٢٠انسان در اسلام٢٢٢٠٠٥٩

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٢٠حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام٢٢٢٠٠٦٠

فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث٢٢٢٠٠٦١
تربیتی)

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٢٠

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٢٠اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)٢٢٢٠٠٦٢

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٢٠عرفان عملی در اسلام٢٢٢٠٠٦٣

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٢٠انقلاب اسلامی ایران٢٢٢٠٠٦٤

آشنایی با قانون اساسی جمهورى٢٢٢٠٠٦٥
اسلامی ایران

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٢٠

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٢٠اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)٢٢٢٠٠٦٦

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٢٠تاریخ تحلیلی صدر اسلام٢٢٢٠٠٦٧

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٢٠تاریخ امامت٢٢٢٠٠٦٨

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٢٠تفسیر موضوعی قرآن٢٢٢٠٠٦٩

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٢٠تفسیر موضوعی نهج البلاغه٢٢٢٠٠٧٠

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٣٠زبان انگلیسی٢٢٢٠٠٧١

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی١٠/٥تربیت بدنی٢٢٢٠٠٧٢

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی١١ورزش ٢٢٢٠٠٧٣١

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی١٠/٥تربیت بدنی ویژه٢٢٢٠٠٧٤

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی١١ورزش ویژه٢٢٢٠٠٧٥

 
پایه محدودیت حداقل ترم گذراندن دروس : --حداقل واحد قابل اخذ: ٢٦حداقل درس قابل اخذ: ١٣نوع درس گروه: پایهدروس 

محدودیت حداكثر ترم گذراندن دروس : --حداكثر واحد قابل اخذ: ٢٦حداكثر درس قابل اخذ: ١٣

 

نام درسشماره درس
واحد

كل
واحد
نوع درسعملی

نوع درس از دید
شهریه

ترم
اخذ

اولویت
اخذ

وضعیت
اخذ

وضعیت
درس

مشاهده
در

تطبیق

بلهفعالاجبارىپایه نظرىپایه٢٠آشنایی با كلیات و تاریخ علوم٢٢٠٣٠٢٧

بلهفعالاجبارىپایه نظرىپایه٢٠علم و تمدن در اسلام٢٢٠٣٠٢٨

بلهفعالاجبارىپایه نظرىپایه٢٠منطق قدیم ٢٢٠٣٠٤٨٢

بلهفعالاجبارىپایه نظرىپایه٢٠زبان انگلیسی ٢٢٠٣٠٦٩١



بلهفعالاجبارىپایه نظرىپایه٢٠منطق جدید٢٢٠٣٠٨٣



ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۹-۹۸مقطع :كارشناسي پـيوسته

ترم اعمال قانون :نيمسال اول سال تحصيلي۹۹-۹۸دوره :کليه دوره ها

نوع برنامه :کليه برنامه هاي درسيدانشكده :دانشكدگان فارابي

حداقل تعداد واحد فارغ التحصيلي :۱۴۰گروه آموزشي :دانشكده الهيات

حداكثر تعداد واحد فارغ التحصيلي :۱۴۰رشته :فلسفه

دانشگاه تهران

سامانه جامع آموزش
نوع درس و دروس الزم براي فارغ التحصيلي

زمان: ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

صفحه : ۲ از ۴شماره گزارش: ۵۷۸

بلهفعالاجبارىپایه نظرىپایه٢٠زبان انگلیسی ٢٢٠٣٠٩٢٢

بلهفعالاجبارىپایه نظرىپایه٢٠زبان انگلیسی ٢٢٠٣١٢٠٣

بلهفعالاجبارىپایه نظرىپایه٢٠زبان تخصصی عربی ٢٢٠٣١٢٢١

بلهفعالاجبارىپایه نظرىپایه٢٠زبان تخصصی عربی ٢٢٠٣١٢٣٢

بلهفعالاجبارىپایه نظرىپایه٢٠آشنایی با یهودیت و مسیحیت٢٢٠٣١٢٦

بلهفعالاجبارىپایه نظرىپایه٢٠كلیات تاریخ اروپا و آمریكا٢٢٠٣١٢٧

بلهفعالاجبارىپایه نظرىپایه٢٠تاریخ فلسفه و ادیان شرق٢٢٠٣١٣٦

بلهفعالاجبارىپایه نظرىپایه٢٠منطق قدیم ٢٢٠٣١٤٠١

 

نوع درس گروه:دروس تخصصی
تخصصی

محدودیت حداقل ترم گذراندن دروس : --حداقل واحد قابل اخذ: ٨٢حداقل درس قابل اخذ: ٢٨

محدودیت حداكثر ترم گذراندن دروس : --حداكثر واحد قابل اخذ: ٨٢حداكثر درس قابل اخذ: ٢٨

 

نام درسشماره درس
واحد

كل
واحد
نوع درسعملی

نوع درس از دید
شهریه

ترم
اخذ

اولویت
اخذ

وضعیت
اخذ

وضعیت
درس

مشاهده
در

تطبیق

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٠كلیات حقوق شهروندى١١٢٠٠٢٩

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٤٠تاریخ فلسفه اسلامی ٢٢٠٣١٤٣١

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٤٠تاریخ فلسفه اسلامی ٢٢٠٣١٤٧٢

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٠كلام اسلامی ٢٢٠٣١٦٠١

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٠كلام اسلامی ٢٢٠٣١٦١٢

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٤٠مباحث معرفت در فلسفه اسلامی٢٢٠٣٢٣١

امور عامه در فلسفه اسلامی(وجود علم٢٢٠٣٢٥٧
النفس)

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٤٠

الهیات بالمعنی الاخص در فلسفه٢٢٠٣٢٥٨
اسلامی

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٤٠

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٠متون فلسفه مشاء٢٢٠٣٢٥٩

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٠متون فلسفه اشراق٢٢٠٣٢٦٠

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٤٠متون حكمت متعالیه٢٢٠٣٢٦١

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٤٠عرفان اسلامی٢٢٠٣٢٦٢

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٠فلسفه اخلاق در تفكر اسلامی٢٢٠٣٢٦٣

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٤٠تاریخ فلسفه یونان ٢٢٠٣٢٦٤١

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٤٠تاریخ فلسفه یونان ٢٢٠٣٢٦٦٢

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٤٠تاریخ فلسفه قرون وسطی و رنسانس٢٢٠٣٢٦٧

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٤٠تاریخ فلسفه جدید ٢٢٠٣٢٦٨١

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٠تاریخ فلسفه جدید ٢٢٠٣٢٧٠٢

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٤٠كانت و ایده آلیسم آلمانی٢٢٠٣٢٧١

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٤٠تاریخ فلسفه قرن نوزدهم٢٢٠٣٢٧٢

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٠پدیدارشناسی و فلسفه هاى اگزیستانس٢٢٠٣٢٧٣

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٠فلسفه تحلیلی٢٢٠٣٢٧٤

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٠هرمنوتیك٢٢٠٣٢٧٥

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٠فلسفه پست مدرن٢٢٠٣٢٧٦

تفسیر متون فلسفی١ فلسفه٢٢٠٣٢٧٧
یونان(افلاطون و ارسطو)

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٠



ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۹-۹۸مقطع :كارشناسي پـيوسته

ترم اعمال قانون :نيمسال اول سال تحصيلي۹۹-۹۸دوره :کليه دوره ها

نوع برنامه :کليه برنامه هاي درسيدانشكده :دانشكدگان فارابي

حداقل تعداد واحد فارغ التحصيلي :۱۴۰گروه آموزشي :دانشكده الهيات

حداكثر تعداد واحد فارغ التحصيلي :۱۴۰رشته :فلسفه

دانشگاه تهران

سامانه جامع آموزش
نوع درس و دروس الزم براي فارغ التحصيلي

زمان: ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

صفحه : ۳ از ۴شماره گزارش: ۵۷۸

تفسیر متون فلسفی٢ فلسفه قرون٢٢٠٣٢٨٦
وسطی(اگوستین و آكو�یناس)

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٠

تفسیر متون فلسفی٣ فلسفه٢٢٠٣٢٨٧
جدید(دكارت، لایب نیتز، هیوم، كانت)

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٠

تفسیر متون فلسفی٤ فلسفه٢٢٠٣٢٨٨
معاصر(راسل، هوسرل)

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٠

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٠فلسفه علم٢٢٠٣٢٩٤

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٠مبانی كارآفرینی٢٢٢٠٠٢٤

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٠آشنایی با ارزش هاى دفاع مقدس٢٢٢٠٠٣١

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٠مهارت هاى زندگی٢٢٢٠٠٣٦

 

نوع درس گروه: كارگاهكارگاه آموزشی
آموزشی

محدودیت حداقل ترم گذراندن دروس : --حداقل واحد قابل اخذ: ٠حداقل درس قابل اخذ: ٢

محدودیت حداكثر ترم گذراندن دروس : --حداكثر واحد قابل اخذ: ٠حداكثر درس قابل اخذ: ٢

 

نام درسشماره درس
واحد

كل
واحد
نوع درسعملی

نوع درس از دید
شهریه

ترم
اخذ

اولویت
اخذ

وضعیت
اخذ

وضعیت
درس

مشاهده
در

تطبیق

٢٢٢٠٠٧٦
كارگاه آموزش مهارت هاى زندگی و

پیشگیرى از آسیب هاى روانی اجتماعی
١

٠٠
كارگاه

بلهفعالاجبارىجبرانیآموزشی

٢٢٢٠٠٧٧
كارگاه آموزش مهارت هاى زندگی و

پیشگیرى از آسیب هاى روانی اجتماعی
٢

٠٠
كارگاه

بلهفعالاجبارىجبرانیآموزشی

 
دروس عمومی

مشترك
نوع درس گروه:

عمومی
محدودیت حداقل ترم گذراندن دروس : --حداقل واحد قابل اخذ: ٢٢حداقل درس قابل اخذ: ١١

محدودیت حداكثر ترم گذراندن دروس : --حداكثر واحد قابل اخذ: ٢٢حداكثر درس قابل اخذ: ١١

 

نام درسشماره درس
واحد

كل
واحد
نوع درسعملی

نوع درس از دید
شهریه

ترم
اخذ

اولویت
اخذ

وضعیت
اخذ

وضعیت
درس

مشاهده
در

تطبیق

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٢٠اندیشه اسلامی ١ (مبدا و معاد)١١٢٠٠٠١

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٢٠اندیشه اسلامی ٢ (نبوت و امامت)١١٢٠٠٠٢

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٢٠انسان در اسلام١١٢٠٠٠٣

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٢٠حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام١١٢٠٠٠٤

فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث١١٢٠٠٠٥
تربیتی)

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٢٠

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٢٠اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)١١٢٠٠٠٦

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٢٠آیین زندگی (اخلاق كاربردى)١١٢٠٠٠٧

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٢٠عرفان عملی در اسلام١١٢٠٠٠٨

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٢٠انقلاب اسلامی ایران١١٢٠٠٠٩

آشنایی با قانون اساسی جمهورى١١٢٠٠١٠
اسلامی ایران

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٢٠

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٢٠اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)١١٢٠٠١١

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٢٠تاریخ تحلیلی صدر اسلام١١٢٠٠١٢

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٢٠تاریخ امامت١١٢٠٠١٣



ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۹-۹۸مقطع :كارشناسي پـيوسته

ترم اعمال قانون :نيمسال اول سال تحصيلي۹۹-۹۸دوره :کليه دوره ها

نوع برنامه :کليه برنامه هاي درسيدانشكده :دانشكدگان فارابي

حداقل تعداد واحد فارغ التحصيلي :۱۴۰گروه آموزشي :دانشكده الهيات

حداكثر تعداد واحد فارغ التحصيلي :۱۴۰رشته :فلسفه

دانشگاه تهران

سامانه جامع آموزش
نوع درس و دروس الزم براي فارغ التحصيلي

زمان: ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

صفحه : ۴ از ۴شماره گزارش: ۵۷۸

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٢٠تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی١١٢٠٠١٤

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٢٠تفسیر موضوعی قرآن١١٢٠٠١٥

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٢٠تفسیر موضوعی نهج البلاغه١١٢٠٠١٦

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٣٠زبان فارسی١١٢٠٠١٧

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٣٠زبان انگلیسی١١٢٠٠١٨

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی٢٠دانش خانواده و جمعیت١١٢٠٠١٩

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی١٠/٥تربیت بدنی (پسران)١١٢٠٠٢٠

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی١١ورزش ١ (پسران)١١٢٠٠٢١

بلهفعالغیراجبارىعمومیعمومی١٠/٥تربیت بدنی ویژه١١٢٠٠٢٢

بلهفعالغیراجبارىعمومیعمومی١١ورزش ویژه١١٢٠٠٢٣

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی١٠/٥تربیت بدنی (دختران)١١٢٠٠٢٤

بلهفعالاجبارىعمومیعمومی١١ورزش ١ (دختران)١١٢٠٠٢٥

 

اختیارى نوع درس گروه:دروس 
اختیارى

محدودیت حداقل ترم گذراندن دروس : --حداقل واحد قابل اخذ: ١٠حداقل درس قابل اخذ: ٥

محدودیت حداكثر ترم گذراندن دروس : --حداكثر واحد قابل اخذ: ١٠حداكثر درس قابل اخذ: ٥

 

نام درسشماره درس
واحد

كل
واحد
نوع درسعملی

نوع درس از دید
شهریه

ترم
اخذ

اولویت
اخذ

وضعیت
اخذ

وضعیت
درس

مشاهده
در

تطبیق

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠آشنایی با ارزش هاى دفاع مقدس١١٢٠٠٢٦

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠مبانی كارآفرینی١١٢٠٠٢٧

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠مهارت هاى زندگی١١٢٠٠٢٨

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠تاریخ ایران١١٢٠٠٣٠

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠سواد مالی و اقتصاد فردى١١٢٠٠٣٤

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠شناخت محیط زیست١١٢٠٠٣٥

روش تحقیق و مقاله نویسی با تاكید بر٢٢٠٣٣١٠
فلسفه

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠فلسفه هنر٢٢٠٣٤٠٥

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠پوزیتیویسم و پراگماتیسم٢٢٠٣٤٠٦

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠فلسفه معاصر فرانسه٢٢٠٣٤٠٧

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠فلسفه تاریخ٢٢٠٣٤٠٨

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠فلسفه سیاست٢٢٠٣٤٠٩

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠كلام جدید و مسا�ل كلامی جدید٢٢٠٣٤١٠

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠فلسفه اخلاق در تفكر غربی٢٢٠٣٤١١

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠فلسفه فرهنگ و اجتماع٢٢٠٣٤١٢

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠فلسفه ذهن٢٢٠٣٤١٣


