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تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1كلیات فلسفه اسلامی21220138

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1كلیات عرفان اسلامی31220144

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1آشنایی باتاریخ وروشهای تفسیرقرآن41220145

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1فلسفه اخلاق51220209

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1انسان شناسی61220352

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1آشنایی بامتون اخلاق اسلامی71220354

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی3اخلاق خانواده81220465

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1آشنایی بامتون اخلاق به زبان انگلیسی91220467

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كلیات فلسفه اخلاق101220468

تشریحی4 ( آموزش محور )١سمینار111220593

تشریحی4 ( آموزش محور )٢سمینار121220594

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )131220611

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4اخلاق پزشكی ( آموزش محور )141220615

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 151220658

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1فلسفه اخلاق درتفكرغربی161236001

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2نظام اخلاقی اسلام171236021

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2اخلاق و عرفان181236022

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2آیات اخلاقی قرآن كریم191236023

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2اخلاق زمامداری201236024

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3اخلاق اسلامی فردی211236025

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3اخلاق اسلامی اجتماعی221236026

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3مبانی و روش های تربیتی در اسلام231236027

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3روانشناسی رشد241236029

www*pnueb*com

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - اخالق گرايش اخالق اسالمي47رشته :

دانشگاه پيام نور
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تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1انسان شناسی21220352

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كلیات فلسفه اخلاق31220353

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1آشنایی بامتون اخلاق اسلامی41220354

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی3اخلاق خانواده51220465

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )61220609

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 71220658

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1اخلاق ماثور81220906

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1زبان تخصصی و آشنایی با متون اخلاقی91220910

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1حكمت متعالیه101220911

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1تاریخ فلسفه اسلامی111220912

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1فلسفه اخلاق در تفكر غربی121220913

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2)1نظام اخلاقی اسلام (131220914

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2اخلاق اسلامی فردی141220915

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2اخلاق و عرفان151220916

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2مبانی و روشهای تعلیم و تربیت در اسلام161220917

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3)2نظام اخلاقی اسلام(171220918

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3اخلاق اسلامی اجتماعی181220919

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3روانشناسی رشد اخلاقی191220920

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3مفاهیم اخلاقی قرآن201220921

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4اخلاق كسب و كار(آموزش محور)211220922

www*pnueb*com

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور




