اطالعيه مهم در خصوص انتخاب دروس
معارف اسالمي
* بسم للا الرحمن الرحيم *

«معرفه للا سبحانه اعلي المعارف.

شناخت خداوند سبحان

برترين شناختهاست».
دانشجويان عزيز:
با سالم و آرزوي موفقيت براي شما
در رابطه با دروس عمومي معارف اسالمي ناايي مهم يادآور ميشود لطفاً با دقت مطالعه و
مراعات كنيد.
 .1هدف از ارائه دروس عمومي معارف اسالمي ،آگاهي بخشي بيشتر و پيوندد عمدم و
ايمان و پرورش متخصصان متعهد است .عنوان عمومي بودن اين دروس نه بددان
معناست كه اينها يخصصي نيست ،بماه منظور آن است كه به لحاظ اهميت همده
رشتههاي دانشگاهي در سراسر كشور ميبايست بگذرانند.
 .2دانشجويان بايد در هر يرم فقط دو واحد درسي معارف اسالمي را اخدذ نمايندد و
ينها در صورت شرايط خاص مثالً يرم آخر بودن يا محدوديتهاي ديگدر بدا مجدوز
مدير گروه معارف اسالمي  4واحد درسي را انتخاب كنند.
 .3درس ياريخ فرهنگ يمدن اسالمي براي دانشدجويان ورودي سدا  19بده بعدد
الزامي است و براي دانشجويان قبل از  19اختياري است.
 .4درس دانش خانواده و جمعيت به جاي درس ينظيم خانواده و كنتر جمعيت است
و كميه رشته ها الزاماً بايد آن را بگيرند.
 .5برابر دستورالعملهاي گروه معارف اسالمي دروس عمومي معدارف اسدالمي ويد ه
خواهران و برادران جداگانه ارائه ميشود كه اين امر در اين دانشگاه كامالً رعايدت
شده است.
 .6جهت اطالع بيشتر مييوانيد به دفتر گروه معارف اسالمي واقد در طبقده سدوم
ساختمان اداري (ساختمان امام خميني ره) مراجعه كنيد يا با يمفن:
 53225331 – 5داخمي  141يماس بگيريد.
با آرزوي موفقيت و سربمندي در عرصه عمم و ايمان و همه صحنه هاي ديگر.
مدير گروه معارف اسالمي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد استهبان
سيد ابوالفتح معزي

بر طبق دستورالعممهاي آموزشي مربوطه ،دانشجويان بايستي بر طبدق جددو زيدر
دروس معارف اسالمي را بگذرانند.
نام درس

نام گرايش

انديشه اسالمي 1
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مباني نظري اسالم

انديشه اسالمي2
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حقوق اجتماعي

يعداد
واحد
2
2
2
2

سياسي اسالم
آيين زندگي
اخالق اسالمي

اخالق اسالمي
اخالق خانواده

2

عرفان عممي در
اسالم

ياريخ فرهنگ و
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2
2
2
2

يمدن اسالمي

فمسفه اخالق

2

ياريخ يحميمي صدر

2

اسالم
ياريخ امامت

2

ياريخ فرهنگ و

2

يمدن اسالمي
انقالب اسالمي

انقالب اسالمي ايران
آشنايي با قانون

4

انديشه سياسي امام

مقط كارداني
فقط دو واحد از

دو واحد انديشه  1و دو

مجموع اين هشت

واحد ديگر با انتخاب

واحد بايد گذرانده

دانشجو گذرانده شود.

شود.

فقط دو واحد از

فقط دو واحد از مجموع

مجموع اين ده واحد

اين ده واحد بايد گذرانده

بايد گذرانده شود.

شود.

دددددددددد

دددددددددد

2
2

اساسي

2

كارشناسي پيوسته

فقط دو واحد بايد گذرانده
شود.
الزاماً براي وروديهاي  11به
بعد.

فقط دو واحد از مجموع
اين شش واحد بايد

دددددددددد

گذرانده شود.

خميني ره

5

آشنايي با مناب

يفسير موضوعي

اسالمي

قرآن
يفسير موضوعي نهج

2
2

فقط دو واحد از مجموع اين

دددددددددد

چهار واحد بايد گذرانده شود.

البالغه

6

دانش خانواده و

اين درس به جاي

جمعيت

درس ينظيم خانواده
و جمعيت است.

2

الزاما بايد گذرانده
شود.

الزاما بايد گذرانده شود.

