
 دانشگاه پيام نور
   فلسفه و کالم اسالمی  -یارائه دروس کارشناسی ارشد رشته الهيات و معارف اسالم  ليست

٩٧-٩٨سال تحصيلی  
 

 معاونت آموزشی 

 
 ١٢٢٠٣٠کد رشته : 

 
 ترم اول

 

 واحد درس نام درس آد رديف
 نظري

 واحد
 درس نوع نياز پيش عملي

 تخصصي   ٢ خارجه زبان ١٢١٢٢٤٧ ١

 تخصصي   ٢ قديم منطق ١٢٢٠٣٠٨ ٢

١٢٢٠٣٠٩ ٣ 
آالمي  مسائل

 جديد
 تخصصي   ٢

١٢٢٠٣١٠ ٤ 
مشاء  فلسفه
)١( 

 تخصصي   ٢

 فلسفه ١٢١٢٢٤٨ ٥
 خصصيت   ٢ )١مالصدرا (

    ١٠ واحد جمع  

 
 دوم ترم
 

 واحد درس نام درس آد رديف
 نظري

 واحد
 درس نوع نياز پيش عملي

 تخصصي   ٢)١غرب ( فلسفه ١٢٢٠٣١٢ ١

١٢٢٠٣١٣ ٢ 
مشاء  فلسفه
)٢( 

٢  
فلسفه 

 تخصصي )١(مشا 

 فلسفه ١٢٢٠٣١٤ ٣
  ٢ )٢مالصدرا (

فلسفه 
مالصدرا 

)١( 
 تخصصي

اشراق  فلسفه ١٢٢٠٣١١ ٤
 تخصصي   ٢ )١(

    ٨ واحد جمع  

 
 سوم ترم
 

 واحد درس نام درس آد رديف
 نظري

 واحد
 درس نوع نياز پيش عملي

 تخصصي   ٢ جديد منطق ١٢٢٠٣١٦ ١

غرب  فلسفه ١٢٢٠٣١٧ ٢
)٢ )٢  

فلسفه 
 تخصصي )١غرب (

 تخصصي   ٢ تخصصي زبان ١٢٢٥٠٥٨ ٣

 فلسفه ١٢٢٠٣١٨ ٤
  ٢ )٣مالصدرا (

فلسفه 
 تخصصي)٢مالصدرا(

فلسفه ١٢٢٠٣١٥ ٥
  ٢ ٢اشراق

فلسفه 
 تخصصی )١اشراق(

    ١٠ واحد جمع  

 
 مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور )فقط (  چهارم ترم
 

 واحد درس نام درس آد رديف
 نظري

 واحد
 نوع نياز پيش عملي

 درس

پايان    ٤ نامه پايان ١١١١٢٩٦ ١
 نامه

    ٤ واحد جمع  
 
 
 
 
 
 
 

www*pnueb*com

صيلى 98-97
سال تح



 دانشگاه پيام نور
   فلسفه و کالم اسالمی  -یارائه دروس کارشناسی ارشد رشته الهيات و معارف اسالم  ليست

٩٧-٩٨سال تحصيلی  
 

 معاونت آموزشی 

 
 
 
 
 )٩٠-٩١ سال تحصيلی ورودی قبل از( مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور  رمچها رمت
 

 واحد درس نام درس آد رديف
 نظري

 واحد
 نوع نياز پيش عملي

 درس

، فلسفه  )٢فلسفه مالصدرا ( ٢  ١سمينار  * ١٢٢٠٦٠١ ١
 تخصصی )٢)، فلسفه مشاء (٢اشراق (

سفه ، فل مسائل کالمی جديد ٢  ٢سمينار  ** ١٢٢٠٦٠٢ ٢
 تخصصی )٢غرب (

   ٤ واحد جمع  

 
: درباره فلسفه با محورهای وجودشناسی و معرفت شناسی و خداشناسی و ارزش  ١سمينار  *

 شناسی و فلسفه های مضاف می باشد .
: درباره کالم با محورهای مسائل کالمی قديم و جديد می باشد . ٢سمينار  **  
 
 
 

 )و بعد از آن  ٩٠-٩١موزش محور ورودی سال تحصيلی ( مخصوص دانشجويان شيوه آ چهارم ترم
 

 واحد درس نام درس آد رديف
 نظري

 واحد
 درس نوع نياز پيش عملي

١٢٢٠٦١٠ ١ 
(  سمينار *

تحقيق و تتبع 
 نظری )

٢  

بعد از 
گذراندن 
کليه دروس 
جبرانی 
 مربوطه

 سمينار

 تخصصی   ٢ کالم اسالمی ١٢٢٠٦١٤ ٢
   ٤ واحد جمع  

 
وم يا نار (تحقيق و تتبع نظری) با رعايت پيش نيازها می تواند در ترم سدرس سمي *

چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
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فلسفه و کالم اسالمی  -الهيات و معارف اسالمی ليست ارائه دروس کارشناسی ارشد  رشته  
 دانشگاه پيام نور

٩۵ -٩۶سال تحصيلی   

 معاونت آموزشی 
 

 
 

( برای کليه شيوه های پژوهش محور  ٨٨-٨٩دروس جبراني براي دانشجويان ورودي قبل از سال تحصيلي
 و آموزش محور )

   

واحد  نام درس آد درس رديف
 نظري

واحد 
 نوع درس نياز پيش عملي

    ٤ ١حکمت متعاليه  ١٢٢٠٤٦٩ ١

    ٢ ١حکمت اشراق  ١٢٢٠٢١٤ ٢

    ٢ ٢حكمت متعاليه  ١٢٢٠٤٧٠ ٣

    ٢ ١حکمت مشاء  ١٢٢٠٢٠٣ ٤

    ١٠ جمع واحد  

 
 

 توجه:
 

) هر ۴به بعد درس عرفان نظری و کالم ( ٨٩کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کالم اسالمی ورودی  -١
) حذف و به جايش حکمت مشاء ٢احد حذف شود و درس تاريخ فلسفه غرب (و ٢کدام به ميزان 

 ) جايگزين شود.١) حذف به جايش حکمت اشراق (۴) و منطق (١(
واحد از مجموع واحدهای جبرانی را اخذ  ١٢دانشجويانی که  ٩١-٩٢تا ابتدای نيمسال دوم  -٢

به گذراندن واحد جبرانی  نموده اند ولو اينکه از تعداد واحد های فوق الذکر نباشند الزم
 ديگری نخواهند بود.

و بعد از آن و همچنين دانشجويان ورودی قبل از سال تحصيلی  ٨٨-٨٩دانشجويان ورودی سال  -٣
هر کدام با برنامه دروس جبرانی اعالم شده مربوط به خودشان فارغ التحصيل می  ٨٨-٨٩

 شوند.

 ياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي است.* توجه: گذراندن دروس جبراني براي تمام دانشجو    

 براي كليه ي دانشجويان جدول دروس جبراني به شرح ذيل مي باشد: 91-92** توجه:  از نيمسال دوم   

  ***  نكته: در مورد پذيرش واحدهاي جبراني گذرانده شده با توجه به تغييرات دروس جبراني در جداول فوق:
 91-92نيمسال اول  تاو قبل از آن بر اساس جدول دروس جبراني اعالم شده  91-92تي كه دانشجويان ورودي نيمسال اول در صور )1

به  نيازيباشند مورد پذيرش مي باشد و  واحد گذرانده 12حداكثر تا سقف (با توجه به زيرنويسهاي مربوط به آن) دروس جبراني را 
 ندارند.گذراندن دروس جبراني از جداول فوق 

در صورتي كه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعالم شده از جدول فوق باشد موظفند تا سقف اعالم شده بر  )2
  اساس جدول فوق، دروس جبراني را اخذ و بگذرانند . 
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