
 دانشگاه پيام نور
 ليست برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته اخالق گرايش فلسفه اخالق

٩٧-٩٨سال تحصيلی   
 

  معاونت آموزشی 

 
   ١٢٢٠۴۵کد رشته : 

 
 ترم اول

 واحد درس نام درس آد رديف
 نظري

 واحد
 درس نوع نياز پيش عملي

  مشترك   ٢ شناسي  انسان ١٢٢٠٣۵٢ ١

  مشترك   ٢فلسفه اخالق  آليات ١٢٢٠٣٥٣ ٢

١٢٢٠٣٥٤ ٣ 
با متون  آشنايي

 اخالق اسالمي 
  مشترك   ٢

١٢٣٦٠١٨ ٤ 
شنائی با متون آ

اخالق به زبان 
 يسيانگل

  مشترك   ٢

    ٨ واحد  جمع  

 
   ترم دوم

 واحد نظري واحد درس نام درس آد رديف
 درس نوع نياز پيش عملي

  تخصصي   ٢فلسفه اخالق تاريخ ١٢٢٠٣٥٧ ١

  تخصصي   ٢ اخالق  فرا ١٢٢٠٣٥٨ ٢

 هاي اخالقي نظريه ١٢٣٦٠٣٤ ٣
 تخصصي   ٢ )١(

 اختياري   ٢ اخالق خانواده • ١٢٢٠٤٦٥ ٤

  تخصصي   ٢ اسالمي  اخالق ١٢٢٠٣٦٦ ٥

    ١٠ واحد  جمع  

   
 ترم سوم 

 واحد نظري واحد درس نام درس آد رديف
 درس نوع نياز پيش عملي

هاي اخالقي  نظريه ١٢٣٦٠٣٣ ١
  تخصصي   ٢ ) ٢(

اخالقي  مباني ١٢٢٠٣٦٢ ٢
  تخصصي   ٢ جهاني 

  تخصصي   ٢ و اخالق  دين ١٢٢٠٣٦٣ ٣

 اختياري   ٢ محيطی زيست اخالق ١٢٣٦٠٢٠ ٤

 تخصصي   ٢مقايسه اي  اخالق ١٢٢٠٣٥٦ ٥

    ١٠ واحد  جمع  

   
  

 مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور )فقط (  ترم چهارم

 واحد درس نام درس آد رديف
 نظري

 واحد
 نوع نياز پيش عملي

 درس

پايان    ٤ نامه پايان ١١١١٢٩٦ ١
 نامه

    ٤ واحد جمع  

 
 

ئه مي شود ودرس اواحد) ازدروس اختياري ار٢درس اخالق خانواده ( ٨٨-٨٩ازسال تحصيلي  •
 واحد) ارائه نخواهد شد.٢اخالق فناوري(
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 دانشگاه پيام نور
 ليست برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته اخالق گرايش فلسفه اخالق

٩٧-٩٨سال تحصيلی   
 

  معاونت آموزشی 

 
 ) ٩٠-٩١ سال تحصيلی ورودی قبل از( مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور  ترم چهارم

 

 واحد درس نام درس آد رديف
 نظري

 واحد
 عنو نياز پيش عملي

 درس

 ٢  ١سمينار  * ١٢٢٠٥٩١ ١
تاريخ فلسفه 
اخالق، نظريه 

، ٢اخالقی 
 فرااخالق

 تخصصی

 ٢  ٢سمينار  ** ١٢٢٠٥٩٢ ٢
، ٢نظريه اخالقی 

دين و اخالق، 
 اخالق مقايسه ای

 تخصصی

   ٤ واحد جمع  

 
 : اين درس درباره اخالق تحليلی در ميان انديشمندان غرب می باشد . ١* سمينار 

: اين درس درباره اخالق تحليلی در ميان انديشمندان مسلمان می  ٢نار ** سمي
 باشد .

 
 

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

 واحد درس نام درس آد رديف
 نظري

 واحد
 درس نوع نياز پيش عملي

( تحقيق  سمينار * ١٢٢٠٦١٢ ١
  ٢ و تتبع نظری)

بعد از گذراندن 
کليه دروس 
 جبرانی مربوطه

 سمينار

 اختياری   ٢ پزشکیاخالق  ١٢٢٠٦١٥ ٢
   ٤ واحد جمع  

 
درس سمينار (تحقيق و تتبع نظری) با رعايت پيش نيازها می تواند در ترم سوم يا  *

 چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
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 فلسفه اخالق )گرايش ارشد اخالق( دروس آارشناسي ارائه ليست
 دانشگاه پيام نور

  ٩٥-٩٦یتحصيل سال

 3          معاونت آموزشی 

 
 

( برای کليه شيوه های پژوهش محور و آموزش محور ) دروس جبراني  
 

واحد  نام درس آد درس رديف
 نظري

واحد 
 نياز پيش عملي

١٢٣٦٠٠١ ١ 
فلسفه اخالق در 

 تفکر غربی
٢   

١٢٣٦٠٠٢ ٢ 
فلسفه اخالق درتفکر 

 اسالمی
٢   

   ٤ ١فلسفه اسالمی ١٢٣٦٠٣٠ ٣

١٢٣٦٠٠٣ ٤ 
متافيزيک عمومی در 

 غرب
٤   

   ١٢ جمع واحد  

 
 توجه:

دارندگان مدرک کارشناسی الهيات گرايش فلسفه و کالم اسالمی و  کارشناسی فلسفه غرب  -١
معاف بوده و ملزم به گذراندن درس رديف  ۴و  ٣و  ١از گذراندن دروس جبرانی رديف های 

 واحد می باشند. ٢فلسفه اخالق در تفکر اسالمی به ميزان  ٢
سی ا٢ مدرک کارشنا ندگان  يف ـ دار ندن دروس رد به گذرا لزم  فان م يان و عر   ٣و  ٢و  ١د

واحد معاف می  ۴متافيزيک عمومی در غرب به ميزان  ۴بوده و فقط از گذراندن درس رديف 
 باشند.

بوده و فقط   ۴و  ٢و  ١ـ دارندگان مدرک سطح سه حوزوی ملزم به گذراندن رديف های ٣
 واحد بوده معاف می باشند. ۴ان به ميز ١فلسفه اسالمی  ٣از گذراندن درس رديف 

به  لزم  يات م شهای اله ساير گراي سی  صيالن کارشنا فارغ التح ست  کر ا به ذ صره : الزم  تب
 واحد می باشند. ١٢گذراندن کليه دروس جبرانی فوق به ميزان 

 
 ه اند الزامي است.* توجه: گذراندن دروس جبراني براي تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذراند    

  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  تااز آن بر اساس جدول دروس جبراني اعالم شده  و قبل 91-92در صورتي كه دانشجويان ورودي نيمسال اول  )1
به  نيازيباشند مورد پذيرش مي باشد و  واحد گذرانده 12حداكثر تا سقف (با توجه به زيرنويسهاي مربوط به آن) دروس جبراني را 

  گذراندن دروس جبراني از جداول فوق ندارند.
متر از سقف واحد جبراني اعالم شده از جدول فوق باشد موظفند تا سقف اعالم شده بر در صورتي كه تعداد واحد گذرانده شده ك )2

  اساس جدول فوق، دروس جبراني را اخذ و بگذرانند . 
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