باسمه تعالی
قابل توجه دانشجویان گرامی:
با احترام ،توجه عزیزان را به عناوین دروس معارف اسلامی ارائه شده برای نیمسال دوم سال تحصیلی  69-69دانشگاه آزاد اسلامی واحد
دماوند و همچنین به برخی از نکات مهم در انتخاب واحد جلب مینماید:
لیست دروس معارف اسلامی

-2اخلاق اسلامی
-3انقلاب اسلامی

-4تاریخ و تمدن اسلامی

-5آشنایی با منابع
اسلامی

ردیف

-1مبانی نظری اسلام

نام درس

توضیح

گرایش

واحد
نظری

تعداد دروس مورد نیاز از هر گرایش
برای دوره کارشناسی

1

اندیشه اسلامی1

2

2

اندیشه اسلامی2

2

3

حقوق سیاسی اجتماعی در اسلام

2

1

آیین زندگی(اخلاق کاربردی)

2

2

اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)

2

1

انقلاب اسلامی

2

2

آشنایی با قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران

2

3

اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

2

1

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

2

تاریخ امامت

2

3

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

1

تفسیر موضوعی قرآن

2

2

تفسیر موضوعی نهجالبلاغه

2

گذراندن تنها یک درس به انتخاب دانشجو
الزامی است.

2

گذراندن این درس الزامی است .کسانی که
پیش از این درس تنظیم خانواده را
گذراندهاند نیازی به گذراندن این درس
ندارند.

-9دانش خانواده و جمعیت

1

*

گذراندن دو درس به انتخاب دانشجو الزامی
است.
*درس اندیشه 1پیش نیاز اندیشه 2می
باشد.
گذراندن تنها یک درس به انتخاب دانشجو
الزامی است

*

گذراندن تنها یک درس به انتخاب دانشجو
الزامی است.
*برای خواهران تنها درس انقلاب اسلامی
ارائه گردیده است.
گذراندن تنها یک درس به انتخاب دانشجو
الزامی است.

*

*گذراندن این درس برای
ورودیهای سال  61به بعد کارشناسی
الزامی است.
دانشجویان ورودی قبل از سال  61یک
عنوان از  3عنوان « گرایش تاریخ و تمدن
اسلامی» را به انتخاب خود میگذرانند.

نام درس

توضیحات

واحد
نظری

-1آموزش قرائت و روخوانی قرآن کریم

1

-2وصیت نامه امام خمینی(ره)

1



گذراندن درس آموزش قرآن کریم برای دوره
کارشناسی و درس وصیتنامه برای همه
دورهها به جز مقطع دکتری الزامی است.

دروس آموزش قرآن کریم و وصیت نامه امام خمینی(ره) جزء دروس معارف اسلامی نمیباشد و مسئولیت برنامهریزی
درس آموزش قرآن کریم بر عهده معاونت دانشجویی و فرهنگی ،و درس وصیت نامه با گروه معارف میباشد.

تذکرات مهم:
 -1هر دانشجو در هر نیمسال تحصیلی فقط مجاز به اخذ یک عنوان از دروس معارف اسلامی به ارزش  2واحد میباشد (دروس دانش
خانواده و جمعیت و هم چنین وصیت نامه امام خمینی(ره) و آموزش قرائت و روخوانی قرآن کریم از این بند مستثنی میباشند .به
عبارتی دانشجویان میتوانند این دروس را با یکی از دروس معارف اسلامی دیگر اخذ نمایند).
 -2با توجه به این که در نیمسال آخر تحصیلی هر دانشجو فقط مجاز به اخذ حداکثر دو درس معارف اسلامی است لذا لازم است
دانشجویان در طول دوره تحصیلی جهت گذراندن دروس معارف اسلامی اقدام نمایند .در غیر این صورت تجمع این دروس در ترم
آخر میتواند باعث تمدید ترم و یا اخذ دروس باقیمانده به صورت معرفی به استاد گردد.
-3دانشجویان دروه کارشناسی (ناپیوسته و پیوسته) که در نیم سال آخر تحصیل میباشند و به دلیل اشتباه گروه آموزشی بیش از 3
عنوان دروس معارف اسلامی آن ها باقی مانده است براساس نظر کمیسیون مجوز اخذ حداکثر  3عنوان درسی را میتوانند داشته
باشند.
-4دانشجویان اقلیت دینی میتوانند دروس مورد نظر خود را بدون هیچ محدویتی از بین کلیه دروس مندرج در جدول دروس معارف
اسلامی انتخاب کرده و بگذرانند.
 -5رعایت موارد فوق الذکر بر عهده دانشجو است و در صورتی که دانشجویی بیش از حد مجاز دروس معارف اسلامی اخذ نماید،
دروس مازاد توسط کارشناسان گروه آموزشی حذف میشود.
مدیر گروه معارف اسلامی

2

