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

٩٧-٩٨سال تحصيلی   
  
 
 

 معاونت آموزشی 

 
 ١٢٢٠۴٧کد رشته : 

 
 ترم اول

 

 واحد درس نام درس آد رديف
 نظري

 واحد
 درس نوع نياز پيش عملي

  مشترك   ٢ شناسي  انسان ١٢٢٠٣۵٢ ١

٢ 
فلسفه  آليات ١٢٢٠۴۶٨

 اخالق 
  مشترك   ٢

٣ 
با متون  آشنايي ١٢٢٠٣۵۴

 اخالق اسالمي 
  مشترك   ٢

١٢٢٠ ٤۴۶٧ 
شنائی با متون آ

 زباناخالق به 
 يسيانگل

  مشترك   ٢

    ٨ واحد  جمع  

 
 ترم دوم

   

 واحد درس نام درس آد رديف
 نظري

 واحد
 درس نوع نياز پيش عملي

١ 
١٢٣۶٠٢١ 

  ٤نظام اخالقی اسالم

 انسان
ـ  شناسي
 آليات

فلسفه اخالق
 تخصصی

٢ 
  ٢ اخالق و عرفان ١٢٣۶٠٢٢

 انسان
 شناسي

 تخصصی

آيات اخالقی  ١٢٣۶٠٢٣ ٣
  ٢ قرآن کريم

 سانان
 تخصصی شناسي

١٢٣ ٤۶٠٢۴ اختياری   ٢ اخالق زمامداری 

    ١٠ واحد جمع  ٥

 
 ترم سوم 
 

 واحد درس نام درس آد رديف
 نظري

واحد
 درس نوع نياز پيش عملي

  ٢ اخالق اسالمی فردی ١٢٣۶٠٢۵ ١
ينظام اخالق
 تخصصی  اسالم

  ٢ اخالق اسالمی اجتماعی ١٢٣۶٠٢۶ ٢
نظام اخالقي
 صصیتخ اسالم 

٣ 
مبانی وروش های  ١٢٣۶٠٢٧

  ٢ تربيتی در اسالم
نظام اخالقي
 تخصصی اسالم 

١٢٢٠ ٤۴۶۵ اختياری   ٢ خالق خانوادها 

١٢٣ ٥۶٠٢٩تخصصی   ٢ روانشناسی رشد 

    ١٠ واحد  جمع  
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 دانشگاه پيام نور
گرايش اخالق اسالمی اخالق دروس کارشناسی ارشد رشته ليست برنامه ارائه  

٩٧-٩٨سال تحصيلی   
  
 
 

 معاونت آموزشی 

 
 
 
 
 

 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 ١١١١٢٩۶ ١
 نامه

    ٤ واحد جمع  

 
دو درس اخالق زمامداری و روانشناسی رشد برای دانشجويان فراگير جايگزين دو درس  

 اخالق کاربردی و روانشناسی عمومی می باشد .
احد) از دروس اختياری ارائه می شود و ٢درس اخالق خانواده ( ٨٨- ٨٩از سال تحصيلی  

واحد) ارائه نخواهد شد.٢و درس اخالق فناوری (  
 
 
 

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

 واحد درس نام درس آد رديف
 نظري

 واحد
 نوع نياز پيش عملي

 درس

 ٢  ١سمينار  * ١٢٢٠۵٩٣ ١

کليات فلسفه 
الق ، نظام اخ

اخالقی اسالم ، 
مبانی روشهای 
تربيتی در 

 اسالم

 تخصصی

 ٢  ٢سمينار  ** ١٢٢٠۵٩۴ ٢
اخالق اسالمی 
فردی ، اخالق 

اسالمی 
 اجتماعی

 تخصصی

 ٤ واحد جمع  
   

 
: در باب اخالق ، اخالق تحليلی می باشد . ١*سمينار   
: در باب اخالق کاربردی می باشد . ٢**سمينار   

 
 

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

 واحد درس نام درس آد رديف
 نظري

 واحد
 درس نوع نياز پيش عملي

(تحقيق و  سمينار * ١٢٢٠۶١١ ١
  ٢ تتبع نظری)

بعد از 
کليه گذراندن 

 دروس جبرانی
 مربوطه

 سمينار

 اختياری   ٢ پزشکیاخالق  ١٢٢٠۶١۵ 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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 گرايش اخالق اسالمی) ارشد اخالق( ليست ارائه دروس آارشناسي
 دانشگاه پيام نور

  ٩٥-٩٦سال تحصيلی 
 

3 معاونت آموزشی 

 
( برای کليه شيوه های پژوهش محور و آموزش  جدول دروس جبراني جديد

 محور )
و بعد ازآن) ٨٨-٨٩(براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي  

 

 واحد درس نام درس آد رديف
 نظري

 واحد
 نياز پيش عملي

   ٢ کليات عرفان اسالمی ١٢٢٠١٤٤ ١

١٢٢٠١٤٥ ٢ 
آشنايی با تاريخ و 
 روش های تفسير قرآن

٢   

   ٢ فلسفه اخالق     ١٢٢٠٢٠٩ ٣

١٢٢٠١٣٨ ٤ 
# کليات فلسفه

 اسالمی 
٢   

١٢٣٦٠٠١ ٥ 
فلسفه اخالق در تفکر 

 غربی
٢   

   ١٠ جمع واحد  

 
درس کليات فلسفه اسالمی با  ٩۴-٩۵ سال تحصيلی # از نيمسال اول

می  ١٢٢٠۴۶۶با کد  جايگزين درس کليات فلسفه ١٢٢٠١٣٨ کد
باشد.لذا دانشجويانی که تا کنون درس کليات فلسفه با کد 

 ٩۴-٩۵را اخذ و نگذرانده اند الزم است از نيمسال اول  ١٢٢٠۴۶۶
اخذ و بگذرانند. ١٢٢٠١٣٨درس کليات فلسفه اسالمی را با کد   

ته  صيلي١نك سال تح شجويان ورودي  جدول دروس  ٨٨-٨٩: دان عد ازآن از و ب
- ٨٨اخذ واحد مي نمايند و دانشجويان ورودي سال تحصيلي  جبراني جديد

و قبل از آن بر اساس جدول معادل سازي ذيل مابقي دروس جبراني را  ٨٧
 ديد اخذ واحد ــاز عناوين ج

 .مي نمايند
ته ير از  ٢ نک به غ يات  شهای اله يه گراي سی کل مدرک کارشنا ندگان  : دار

حوزوی از  سه  سطح  سالمی و  مت ا سفه و حک سالمی و فل کالم ا سفه و  گرايش فل
های  يف  نی رد ندن دروس جبرا به  ۴و  ٢و  ١گذرا لزم  بوده و م عاف  م

 .گذراندن ساير دروس جبرانی می باشند 
فه و کالم اسالمی و فلسفه حکمت : دارندگان مدارک کارشناسی فلس ٣نکته 

 اسالمی از کليه دروس جبرانی معاف می باشند.
ته  به  ۴نک لزم  سفه م غرب و فل سفه  سی فل مدارک کارشنا ندگان  : دار

واحد  ٢گذراندن درس آشنايی با تاريخ و روش های تفسير قرآن به ميزان 
 بوده و از ساير دروس معاف می باشند.

کارشناسی غير الهيات ملزم به گذراندن کليه :  دارندگان مدارک  ۵نکته 
 می باشند.فوق دروس جبرانی 
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 گرايش اخالق اسالمی) ارشد اخالق( ليست ارائه دروس آارشناسي
 دانشگاه پيام نور

  ٩٥-٩٦سال تحصيلی 
 

4 معاونت آموزشی 

 
 

 جدول معادل سازي
 

جبراني عنوان دروس 
(مربوط به قبلي

دانشجويان ورودي سال 
و قبل  ٨٧- ٨٨تحصيلي 

 از آن)

واحد
براي  جبراني جديدعنوان دروس 

و  ٨٨ـ٨٩دانشجويان ورودي سال تحصيلي 
 بعد از آن

 دواح

 ٤ آليات فلسفه ٤ )١فلسفه اسالمي (

 ٤ )٢فلسفه اسالمي (
 ٢ آليات عرفان اسالمي

 ٢ آشنايي با تاريخ و روش هاي تفسير قرآن
فلسفه اخالق در تفكر 

 ٢ اخالق در تفكر غربي هفلسف ٢ غربي

فلسفه اخالق در تفكر 
 ٢ فلسفه اخالق ٢ اسالمي

 
 
 
 

 راي تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي است.* توجه: گذراندن دروس جبراني ب    

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

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

 12حداكثر تا سقف (با توجه به زيرنويسهاي مربوط به آن) دروس جبراني را  91-92نيمسال اول  تاشده 
 ي از جداول فوق ندارند.به گذراندن دروس جبران نيازيباشند مورد پذيرش مي باشد و  واحد گذرانده

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