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تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩۶
 ماما هسسوم١٣٨٨٢٠٠٩يبجر دومحميسانش ناسناباتك۶٧۴٩يتست٢٠١۶يسانش ناسنا٢٣٩٧١١٢٢٠٣۵٢

)هر(ينيمخ
.دوش فذح اھ سيونريز و مئامض

.دشاب يم فذح٩ و ٨ ،٧ ياھ لصفلايخ نامسآ١٣٨۵٢٠٠۶ينيرحب هديمحرلسنگ يرھقالخا هفسلف هب ديدج يدمآردباتك٧٩٣٣يتست٢٠١۶قالخا هفسلف تايلك٣٣٩٧١١٢٢٠٣۵٣
رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يداوج نسحميمالسا يقالخا نوتم اب ييانشآ يشيامزآ۵١٩٩يتست٢٠١۶يمالسا قالخا نوتماب ييانشآ۴٣٩٧١١٢٢٠٣۵۴
 هسسوم١٣٨٩٢٠١٠راقو نيسحدمحميكسنم رنروناهج نيد شش رد قالخاباتك٧۶٢۶يتست٢٠١۶يا هسياقم قالخا۵٣٩٧١١٢٢٠٣۵۶

تاعالطا
.دوش هعلاطم تيحيسم و مسيئادوب ،مسيئودنھ ثحابم

 هسسوم١٣٧٨١٩٩٩يتمحر هللا ءاشنازدراودا لپقالخا هفسلفباتك٧٩٣٩يتست٢٠١۶قالخا هفسلف خيرات۶٣٩٧١١٢٢٠٣۵٧
نايبت يگنھرف

.دوش هعلاطم ١۶۶ هحفص ات ٧٢ هحفص زا

 ماما هسسوم١٣٨۶٢٠٠١يلعحتف دومحمنتان كم ديويديقالخا تريصبباتك۶٧۴۶يتست٢٠١۶قالخاارف٧٣٩٧١١٢٢٠٣۵٨
)هر(ينيمخ

.دوش هعلاطم ١٠ و ٨ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ياھ لصفين١٣٩۵٢٠١۶هدازآ دمحمرگنيس رتيپندش يناهج قالخا ناهج کيباتك١٠۵۵٠يتست٢٠١۶يناهج يقالخا ينابم٨٣٩٧١١٢٢٠٣۶٢
رد اهھاگديد يسررب( قالخا و نيد هطبارباتك٩١٠۵يتست٢٠١۶قالخاو نيد٩٣٩٧١١٢٢٠٣۶٣

)قالخا و نيد تابسانم
ناتسوب١٣٨٩٢٠١٠يملاع دمحم ديس

 -بضغ -ايند بح -دسح -بجع -اير - سفن داهج ثيداحاءاجر١٣۶٨١٩٨٩)هر( ينيمخ ماما ...ا تيآثيدح لهچباتك٧٩٣٨يتست٢٠١۶يمالسا قالخا١٠٣٩٧١١٢٢٠٣۶۶
 بولق ماسقا - ساوسو و کش -تبيغ -ربص -ترطف
.دوش هعلاطم

 ،اھزاين نيمات ،تمحر و تدوم ،هداوناخ ليکشت ياھ لصاايرد١٣٨٨٢٠٠٩ينارهت داشلد يفطصميگداوناخ هريس :مراهچ رتفد،يوبن هريسباتك٩۵۴٧يتست٢٠١۶هداوناخ قالخا١١٣٩٧١١٢٢٠۴۶۵
 يفن لصا و يراگزاس و ارادم ،قفاوت و مھافت ،ميرکت
.دوش هعلاطم تنوشخ

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢) روحم شزومآ ( ١رانيمس١٢٣٩٧١١٢٢٠۵٩١
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢) روحم شزومآ ( ٢رانيمس١٣٣٩٧١١٢٢٠۵٩٢
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس١۴٣٩٧١١٢٢٠۶١٢
 مولع هاگشناد١٣٨۴٢٠٠۵يفرشا روصنميا هفرح راتفر ءوس و يکشزپ قالخاباتك١٠۵۵١يتست٢٠١۶) روحم شزومآ ( يكشزپ قالخا١۵٣٩٧١١٢٢٠۶١۵

 و يکشزپ
ينامرد تامدخ
ناريا

 هعلاطم ١١ و ١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف
.دوش

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح١۶٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
 هفسلف يشزومآ نتم(يقالخا لئاسمباتك٧٩٣۶يتست٢٠١۶يبرغركفترد قالخا هفسلف١٧٣٩٧١١٢٣۶٠٠١

)قالخا
 هاگشھوژپ١٣٨٨٢٠٠٨هيوب لآرملاپ لكيام

 گنھرف و مولع
يمالسا

 هسسوم١٣٨۵٢٠٠۶يفيرش نيسحدمحايدزي حابصم هللا تيآيقالخا بتاكم يسررب و دقنباتك۶٧۴٧يتست٢٠١۶يمالساركفترد قالخا هفسلف١٨٣٩٧١١٢٣۶٠٠٢
 و يشزومآ
 ماما يشھوژپ
)هر(ينيمخ

 باتک ياهتنا ات )ييارگدوس(٢لصف مود شخب يادتبا زا
.دوش هعلاطم

رون مايپ١٣٩٠٢٠١١ينامز يدهم١ برغ هفسلف خيرات يشيامزآ۵٢٠٧يتست۴٠٣٢برغرد يمومع كيزيفاتم١٩٣٩٧١١٢٣۶٠٠٣
رون مايپ١٣٩٠٢٠١١ينامز يدهم٢ برغ هفسلف خيرات يشيامزآ۵٢۶٠يتستبرغرد يمومع كيزيفاتم٣٩٧١١٢٣۶٠٠٣

 نابز هب قالخا نوتم اب ييانشآ٢٠٣٩٧١١٢٣۶٠١٨
يسيلگنا

رخآ فارگاراپ زج هب )Morality and moral philosophy( -١رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠يلامش يلعدمحميسيلگنا نابز هب يقالخا نوتم يشيامزآ۵١٩٧يتست٢٠١۶
٢- (Nicomachban ethics) ٣- (Ethics in aslamic)۴- 

(Jami al-saadat)۵- (An introduction to irfun) هعلاطم 
.دوش

 تسيز قالخا ياهتفايھر و ينابمباتك١٠٠٩۴يتست٢٠١۶يطيحم تسيز قالخا٢١٣٩٧١١٢٣۶٠٢٠
يطيحم

 روصنم ،يناتسورس يدباع دمحا
يلو هاش

 تمکح نمجنا١٣٩١٢٠١٢
ناريا هفسلف و

 تساريو( همكحلا هيادب حرش و همجرتباتك٨٢۴۵يتست١۴٠٣٢ يمالسا هفسلف٢٢٣٩٧١١٢٣۶٠٣٠
لوا دلج ) مود

ركفلاراد١٣٨٨٢٠٠٩يناوريش يلعييابطابط نيسح دمحمديس

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات ٨ لصف زاسونقق١٣٩۴٢٠٠۶ايلع دوعسمزملوھ . لا تربار)موس تساريو(قالخا هفسلف ينابمباتك٨٧۵٩يتست٢٢٠١۶ يقالخا ياھ هيرظن٢٣٣٩٧١١٢٣۶٠٣٣
.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفسونقق١٣٩۴٢٠٠۶ايلع دوعسمزملوھ . لا تربار)موس تساريو(قالخا هفسلف ينابمباتك٨٧۵٩يتست١٢٠١۶يقالخا ياھ هيرظن٢۴٣٩٧١١٢٣۶٠٣۴
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ل اول 97-98
نيمسا




