
                           

 جدول راهنماي اخذ دروس عمومی
 

در  102404 ،5/6/96در تاریخ  119611/21/2 هاي شماره به مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزي آموزش عالی بر اساس نامه هاي(
 )07/04/96در تاریخ  70234/21/2و  15/5/96تاریخ 

 

 .واحد از فهرست دروس عمومی مشخص شده در جدول فوق در دوره کارشناسی براي تمامی رشته ها الزامی است 22رعایت سقف  *

گروه معارف اسالمی با نظر مساعد   درصورت ضرورت و از دروس گروه معارف اسالمی انتخاب نمایند و  واحد)2( دانشجویان در یک نیمسال تحصیلی فقط یک عنوان درسی *
 واحد) انتخاب نمایند. 4حداکثر دو درس (

                                                      پیش نیاز ورزش ویژه می باشد و تربیت بدنی ویژه پیش نیازي ندارد.  می باشد. تربیت بدنی ویژه، 3ورزش پیش نیاز  2و ورزش  2ورزشپیش نیاز  1ورزش  در ضمن *

ضروري است (مهارتهاي زندگی دانشجوئی، کارآفرینی، ارزشهاي دفاع مقدس، فرهنگ و تمدن ایران و اسالم و ...)  –پیشنهادي سایر دستگاهها  -در خصوص دروس اختیاري  *
  رعایت گردد.مدنظر قرار گیرد و  22/09/1395معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در تاریخ  208952بخشنامه شماره 

 

 

 

 جدول دروس عمومی

 واحد نام درس گرایش توضیحات
 ساعت

 پیش نیاز جمع عملی نظري

واحد از مجموعه دروس  4دو درس به ارزش 
 مبانی نظري اسالم

 
مبانی نظري 

 اسالم

 - 32 - 32 2 ( مبداو معاد)  1اندیشه اسالمی 
 1اندیشه اسالمی  32 - 32 2 ( نبوت و امامت) 2اندیشه اسالمی 

 - 32 - 32 2 انسان در اسالم
 - 32 - 32 2 اجتماعی و سیاسی در اسالمحقوق 

واحد از مجموعه دروس  2یک درس به ارزش 
 اخالق اسالمی

درس اخالق خانواده بر اساس مصوبه جلسه  *
شوراي اسالمی  1/9/90مورخ  226شماره 

شدن دانشگاه ها در ردیف عناوین دروس 
 گرایش اخالق اسالمی قرار گرفته است.

اخالق 
 اسالمی

 - 32 - 32 2 (با تکیه بر مباحث تربیتی) فلسفه اخالق
 - 32 - 32 2 اخالق خانواده

 - 32 - 32 2 اخالق اسالمی (مبانی و مفاهیم)
 - 32 - 32 2 آئین زندگی (اخالق کاربردي)

 - 32 - 32 2 عرفان عملی اسالمی

واحد از مجموعه دروس  2یک درس به ارزش 
 انقالب اسالمی

انقالب 
 اسالمی

 - 32 - 32 2 انقالب اسالمی ایران
آشنایی با قانون اساسی جمهوري اسالمی 

 ایران
2 32 - 32 - 

 - 32 - 32 2 "ره"اندیشه سیاسی امام خمینی

واحد از مجموعه دروس  2یک درس به ارزش 

 تاریخ تمدن اسالمی

تاریخ و تمدن 
 اسالمی

 - 32 - 32 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی
 - 32 - 32 2 تحلیلی صدر اسالمتاریخ 

 - 32 - 32 2 تاریخ امامت

واحد از مجموعه دروس  2یک درس به ارزش 

 آشنایی با منابع اسالمی

 آشنایی با
 منابع اسالمی

 - 32 - 32 2 تفسیر موضوعی قرآن

 - 32 - 32 2 تفسیر موضوعی نهج البالغه

(اختیاري) هر کدام  به  3و 2ورزش 

 ارزش یک واحد
* تربیت بدنی ویژه و ورزش ویژه خاص 

ناتوانان ذهنی و حرکتی (اجباري) هر 

کدام به ارزش یک واحد (جایگزین تربیت 
 )1و  ورزش  1بدنی 

 

 - 48 - 48 3 زبان فارسی
 - 48 - 48 3 زبان انگلیسی
 - 32 32 - 1 1تربیت بدنی 

 1تربیت بدنی  32 32 - 1 1ورزش 

 - 32 - 32 2 جمعیتدانش خانواده و 

 
 



 

 

 

 
 



 
 



 
 



 
 



                                        

 

 
 


