
 

 
 

 96-98 دوم  نيمسال –دانشگاه ایالم روه معارف اسالمي ـ گه دروس  عمومي ئبرنامه ارا                                                                         

 نظری مباني -1

 

 ردیف

گرو محل تشکيل کالس روز و ساعت تشکيل کالس کد درس نام درس

 ه

ساعت  جنس نام استاد کالس

 تحانام

 تاریخ امتحان

 21/3/98 8-10 زن گروه  آموزشي معارف  01 ادبيات 114 8-10شنبه          9010028 1اندیشه اسالمي  1

 21/3/98 8-10 زن گروه  آموزشي معارف  02 کشاورزی6 8-10یکشنبه          9010028 1اندیشه اسالمي  2

 21/3/98 8-10 مرد گروه  آموزشي معارف  03 فني 107  5/15-5/13سه شنبه     9010028 1اندیشه اسالمي  3

 21/3/98 8-10 مرد گروه  آموزشي معارف  04 فني 107  5/17-5/15سه شنبه     9010028 1اندیشه اسالمي  4

 21/3/98 10-12  مرد گروه  آموزشي معارف  05 فني 106    10-8شنبه              9010029 2اندیشه اسالمي 5
 21/3/98 10-12 مرد گروه  آموزشي معارف  06 فني 106  12-10شنبه             9010029 2اسالمي اندیشه 6

 21/3/98 10-12 مرد گروه  آموزشي معارف  07 فني 107   10-8یک شنبه              9010029 2اندیشه اسالمي 7

 21/3/98 10-12 مرد ه  آموزشي معارفگرو  08 فني 107 12-10یکشنبه             9010029 2اندیشه اسالمي 8
 21/3/98 10-12 زن گروه  آموزشي معارف  09 يرادامپزشکيپ يآمف   10-8یک شنبه              9010029 2اندیشه اسالمي 9

 21/3/98 10-12 زن گروه  آموزشي معارف  10 يرادامپزشکيپ يآمف 12-10یک شنبه         9010029 2اندیشه اسالمي 10
 21/3/98 10-12 زن گروه  آموزشي معارف  11 ادبيات و علوم انساني 10-8سه شنبه    9010029 2ندیشه اسالميا 11
 21/3/98 10-12 زن گروه  آموزشي معارف  12 ادبيات و علوم انساني 12-10سه شنبه  9010029 2اندیشه اسالمي 12

 21/3/98 8-10 زن گروه  آموزشي معارف  13 پایه علوم 223 5/15-5/13یک شنبه     9010030 انسان در اسالم 13

 21/3/98 8-10 زن گروه  آموزشي معارف  14 ادبيات 114 5/17-5/15یک شنبه     9010030 انسان در اسالم 14

 21/3/98 10-12 زن گروه  آموزشي معارف  15 ادبيات 114 12-10شنبه        9010031 حقوق سياسي و اجتماعي در اسالم 15

 21/3/98 10-12 زن گروه  آموزشي معارف  16 کشاورزی 6 12-10یک شنبه   9010031 حقوق سياسي و اجتماعي در اسالم 16

 21/3/98 10-12 مرد گروه  آموزشي معارف  17 علوم پایه 5/15-5/13یکشنبه   9010031 حقوق سياسي و اجتماعي در اسالم 17

                                                                 

 

           

 

 



 

 
 دانش خانواده-4

ساعت  جنس نام استاد کالس گروه محل تشکيل کالس ساعت تشکيل کالسروز و  کد درس نام درس ردیف

 امتحان

 تاریخ امتحان

 22/3/98 8-10 نز گروه  آموزشي معارف  01 کشاورزی 6 5/15-5/13یک شنبه              9010032 دانش خانواده و جمعيت 1

 22/3/98 8-10 زن گروه  آموزشي معارف  02 کشاورزی 6 5/17-5/15یک شنبه              9010032 دانش خانواده و جمعيت 2

 22/3/98 8-10 زن گروه  آموزشي معارف  03 يرادامپزشکيپ يآمف 5/15-5/13سه شنبه               9010032 دانش خانواده و جمعيت 3

 22/3/98 8-10 زن گروه  آموزشي معارف  04 يرادامپزشکيپ يآمف 5/17-5/15سه شنبه              9010032 نواده و جمعيتدانش خا 4

 22/3/98 8-10 مرد گروه  آموزشي معارف  05 ادبيات114 6-   4شنبه            9010032 دانش خانواده و جمعيت 5

 22/3/98 8-10 مرد گروه  آموزشي معارف  06 ادبيات114 6-   4       یک شنبه     9010032 دانش خانواده و جمعيت 6

 22/3/98 8-10 مرد گروه  آموزشي معارف  07 يرادامپزشکيپ يآمف 6-4سه شنبه            9010032 دانش خانواده و جمعيت 7

 22/3/98 8-10 مرد وزشي معارفگروه  آم  08 يرادامپزشکيپ يآمف 4-2دوشنبه         9010032 دانش خانواده و جمعيت 8

 22/3/98 8-10 مرد گروه  آموزشي معارف  09 يرادامپزشکيپ يآمف 6-4دوشنبه         9010032 دانش خانواده و جمعيت 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 فرهنگ و تمدن اسالم و  ایران -7                    

 تاریخ امتحان ساعت امتحان جنس نام استاد کالس گروه ل کالسمحل تشکي روز و ساعت تشکيل کالس کد درس نام درس ردیف

 22/3/98 10-12 زن گروه  آموزشي معارف  01 آمفي پيرادامپزشکي 4-2شنبه         9010033 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 1

 22/3/98 10-12 نز گروه  آموزشي معارف  02 کشاورزی 7 6-4شنبه         9010033 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 2

 22/3/98 10-12 زن گروه  آموزشي معارف  03 علوم پایه 10-8یکشنبه        9010033 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 3

 22/3/98 10-12 زن گروه  آموزشي معارف  04 ادبيات 114 12-10یکشنبه        9010033 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 4

 22/3/98 10-12 مرد  گروه  آموزشي معارف  05 فني 106 10-8دو شنبه          9010033 رانفرهنگ و تمدن اسالم و ای 5

 22/3/98 10-12 مرد گروه  آموزشي معارف  06 کشاورزی 6 12-10دو شنبه           9010033 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 6

 22/3/98 10-12 مرد گروه  آموزشي معارف  07 کشاورزی 6 8-10سه شنبه           9010033 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 7

 22/3/98 10-12 مرد گروه  آموزشي معارف  08 کشاورزی 6 10-12سه شنبه         9010033 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 8

 22/3/98 10-12 مرد گروه  آموزشي معارف  09 کشاورزی 7 4-2یکشنبه   9010033 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 9

 22/3/98 10-12 مرد گروه  آموزشي معارف  10 کشاورزی 7 6-4یکشنبه   9010033 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 10

 22/3/98 10-12 زن  گروه  آموزشي معارف  11 علوم پایه 10-8چهارشنبه  9010033 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 11

 22/3/98 10-12 زن گروه  آموزشي معارف  12 علوم پایه 12-10به چهارشن 9010033 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 مجموعه اخالق اسالمي-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف

 تاریخ امتحان ساعت امتحان جنس نام استاد کالس گروه محل تشکيل کالس روز و ساعت تشکيل کالس کد درس نام درس

 21/3/98 14-16 مرد گروه  آموزشي معارف  01 فني 106 4-2 سه شنبه        9010035 اخالق اسالمي 1

 21/3/98 14-16 مرد گروه  آموزشي معارف  02 فني 106 6-4 سه شنبه        9010036 آیين زندگي 2

 21/3/98 14-16 مرد گروه  آموزشي معارف  03 کشاورزی 7 4-2 شنبه        دو 9010035 اخالق اسالمي 3

 21/3/98 14-16 مرد گروه  آموزشي معارف  04 کشاورزی 6 6-4 شنبه        دو 9010036 آیين زندگي 4

 21/3/98 14-16 زن گروه  آموزشي معارف  05 فني 107 4-2یکشنبه            9010035 اخالق اسالمي 5

 21/3/98 14-16 زن گروه  آموزشي معارف  06 يفن 106 6-4شنبه            9010035 اخالق اسالمي 6

 21/3/98 14-16 زن گروه  آموزشي معارف  07 فني 106 4-2شنبه            9010036 یين زندگيآ 7

 21/3/98 14-16 زن گروه  آموزشي معارف  08 يفن 107 6-4یکشنبه            9010036 آیين زندگي 8

 21/3/98 14-16 زن گروه  آموزشي معارف  09 کشاورزی 7 6-4دوشنبه          9010036 آیين زندگي 9

 21/3/98 14-16 زن گروه  آموزشي معارف  10 کشاورزی 6 6-4 سه شنبه        9010036 آیين زندگي 10

 21/3/98 14-16 زن گروه  آموزشي معارف  11 ادبيات 114 4-2   چهار شنبه   9010036 آیين زندگي 11

 21/3/98 14-16 زن آموزشي معارفگروه    12 ادبيات 114 6-4  چهار شنبه   9010036 آیين زندگي 12

           



 

 
 ایران انقالب اسالميمجموعه -5   

 تاریخ امتحان ساعت امتحان جنس نام استاد کالس گروه محل تشکيل کالس ساعت تشکيل کالسروز و  کد درس نام درس ردیف

 21/3/98 16-18 مرد وه  آموزشي معارفگر  01 فني و مهندسي107 4-2شنبه    9010040 انقالب اسالمي ایران 1

 21/3/98 16-18 مرد گروه  آموزشي معارف  02 علوم پایه 12-10شنبه            9010040 انقالب اسالمي ایران 2

 21/3/98 16-18 مرد گروه  آموزشي معارف  03 علوم پایه  12 -10یکشنبه   9010040 انقالب اسالمي ایران 3

 21/3/98 16-18 مرد گروه  آموزشي معارف  04 کشاورزی  6 10-8دو شنبه            9010040 رانانقالب اسالمي ای 4

 21/3/98 16-18 مرد گروه  آموزشي معارف  05 ادبيات 114 4-2دو شنبه    9010040 انقالب اسالمي ایران 5

 21/3/98 16-18 زن گروه  آموزشي معارف  06 فني 107 6-4شنبه    9010040 انقالب اسالمي ایران 6

 21/3/98 16-18 مرد گروه  آموزشي معارف  07 کشاورزی 6 6-4یک شنبه  9010040 انقالب اسالمي ایران 7

 21/3/98 16-18 زن گروه  آموزشي معارف  08 فني 107 4-2دوشنبه  9010040 انقالب اسالمي ایران 8

 21/3/98 16-18 زن گروه  آموزشي معارف  09 علوم پایه 10-8سه شنبه  9010040 انقالب اسالمي ایران 9

 21/3/98 16-18 زن گروه  آموزشي معارف  10 علوم پایه 12-10سه شنبه   9010040 انقالب اسالمي ایران 10

 21/3/98 16-18 مرد گروه  آموزشي معارف  11 فني 106 8-10چهارشنبه         9010040 انقالب اسالمي ایران 11

 21/3/98 16-18 زن گروه  آموزشي معارف  12 فني 106 10-12چهارشنبه        9010040 ایران انقالب اسالمي 12

 21/3/98 16-18 زن گروه  آموزشي معارف  13 کشاورزی 7 10-8سه شنبه  9010041 آشنایي با قانون اساسي 13

 21/3/98 16-18 زن معارفگروه  آموزشي   14 کشاورزی7 12-10سه شنبه   9010041 آشنایي با قانون اساسي 14

 21/3/98 16-18 مرد گروه  آموزشي معارف  15 کشاورزی 6 8-10چهارشنبه         9010041 آشنایي با قانون اساسي 15

 21/3/98 16-18 زن گروه  آموزشي معارف  16 کشاورزی 6 10-12چهارشنبه        9010041 آشنایي با قانون اساسي 16

               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  (و تاریخ امامت صدر اسالم تاریخ تحليليمجموعه گرایش تاریخ)-6 

 تاریخ امتحان ساعت امتحان جنس نام استاد کالس گروه محل تشکيل کالس ساعت تشکيل کالسروز و  کد درس نام درس ردیف

 20/3/98 14-16 مرد فگروه  آموزشي معار  01 فني 106 4-2چهارشنبه            9010045 تاریخ تحليلي صدر اسالم 1

 20/3/98 14-16 مرد گروه  آموزشي معارف  02 فني 106 6-4چهارشنبه          9010045 تاریخ تحليلي صدر اسالم 2

 20/3/98 14-16 زن گروه  آموزشي معارف  03 علوم پایه 4-2دوشنبه           9010045 تاریخ تحليلي صدر اسالم 3

 20/3/98 14-16 زن گروه  آموزشي معارف  04 علوم پایه 6-4دوشنبه          9010045 تاریخ تحليلي صدر اسالم 4

 20/3/98 14-16 زن گروه  آموزشي معارف  05 پيرا دامپزشکي 6-4یکشنبه              9010045 تاریخ تحليلي صدر اسالم 5

 20/3/98 14-16 زن گروه  آموزشي معارف  06 کشاورزی 7 4-2شنبه  9010046 تاریخ امامت 6

 20/3/98 14-16 زن گروه  آموزشي معارف  07 علوم پایه 6-4شنبه             9010046 تاریخ امامت 7

 4-2                شنبه 9010046 تاریخ امامت 8
 20/3/98 14-16 مرد گروه  آموزشي معارف  08 

 20/3/98 14-16 مرد زشي معارفگروه  آمو  09  6-4دو شنبه               9010046 تاریخ امامت 9

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 مجموعه دروس گرایش آشنایي با منابع اسالمي) تفسير موضوعي قرآن و  نهج البالغه( -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ امتحان ساعت امتحان جنس نام استاد کالس گروه محل تشکيل کالس ساعت تشکيل کالسروز و  کد درس نام درس ردیف
 20/3/98 16-18 زن گروه  آموزشي معارف  01 فني 106 4-2دوشنبه             9010047 تفسير موضوعي قرآن 1

 20/3/98 16-18 زن گروه  آموزشي معارف  02 فني 106 6-4دوشنبه             9010047 تفسير موضوعي قرآن 2

 20/3/98 16-18 زن گروه  آموزشي معارف  03 ادبيات 114 4-2سه شنبه       9010047 تفسير موضوعي قرآن 3

 20/3/98 16-18 زن گروه  آموزشي معارف  04 ادبيات 114 6-4سه شنبه       9010047 تفسير موضوعي قرآن 4

 20/3/98 16-18 زن گروه  آموزشي معارف  05 فني 107 12-10چهار شنبه          9010047 تفسير موضوعي قرآن 5

 20/3/98 16-18 مرد گروه  آموزشي معارف  06 علوم پایه 4-2دوشنبه         9010048 لبالغهتفسير موضوعي نهج ا 6

 20/3/98 16-18 مرد گروه  آموزشي معارف  07 علوم پایه 6-4دوشنبه          9010048 تفسير موضوعي نهج البالغه 7

 20/3/98 16-18 مرد گروه  آموزشي معارف  08 زیکشاور 6 4-2چهار شنبه           9010048 تفسير موضوعي نهج البالغه 8

 20/3/98 16-18 مرد گروه  آموزشي معارف  09 کشاورزی 6 6-4چهار شنبه           9010048 تفسير موضوعي نهج البالغه 9

 20/3/98 16-18 زن گروه  آموزشي معارف  10 فني 107 10-8چهار شنبه           9010048 تفسير موضوعي نهج البالغه 10

           

           

           

           


