
 

 

 معارف اسالمی+ صورت جلسه دروس عمومی 

اخذ دروس عمومی کلیه دانشجویان ملزم به  12/7/6939گ مورخ /6781/61/39طبق مصوبه شورای آموزشی دانشگاه به شماره 

در صورت عدم . می باشند 6939-39رعایت جدول ذیل به همراه تبصره های مربوطه از ابتدای نیمسال دوم سال تحصیلی با 

 .، کلیه تبعات آن به عهده خود دانشجو می باشد 6/7/6939رعایت موارد ذیل از تاریخ 

 

 

 یمعارف اسالم+ جدول دروس عمومی

دانشجویان ورودی 

 39سال

 هایدانشجویان ورودی سال

 31و  36، 39

تعداد 

 واحد
 ردیف گرایش نام درس

 9رعایت تبصره  9رعایت تبصره 

 (مبدا و معاد)6اندیشه اسالمی  1

 6 مبانی نظری اسالم
 (نبوت و امامت)1اندیشه اسالمی 1

 انسان در اسالم 1

 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم 1

 8و1و  2رعایت تبصره  8و2رعایت تبصره 

1 
با تکیه بر مباحث )فلسفه اخالق

 (تربیتی

 1 اخالق اسالمی

 (مبانی و مفاهیم)اخالق اسالمی 1

 اخالق خانواده 1

 (اخالق کاربردی)آیین زندگی  1

 عرفان عملی اسالمی 1

1 
گروه مهندسی )اخالق مهندسی 

 (عمران

 69و3و7رعایت تبصره  69و7رعایت تبصره 

 اسالمی ایران انقالب 1

 9 انقالب اسالمی
1 

آشنایی با قانون اساسی جمهوری 

 اسالمی ایران

 «ره»اندیشه سیاسی امام خمینی  1

 (هاتمامی گروه)آشنایی با دفاع مقدس  1

 61و66رعایت تبصره  66رعایت تبصره 

 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 1

تاریخ و تمدن 

 اسالمی
9 

 تحلیلی صدر اسالمتاریخ  1

 تاریخ امامت 1

1 
گروه )تاریخ معماری ساختمان 

 (مهندسی عمران

 69رعایت تبصره  69رعایت تبصره 
آشنایی با منابع  تفسیر موضوعی قرآن 1

 اسالمی
2 

 تفسیر موضوعی نهج البالقه 1

 اجباری اجباری

 زبان فارسی 9

 اجباری

1 

 8 زبان انگلیسی 9

 7 6تربیت بدنی  6

 3 (6ورزش ) 1تربیت بدنی  6

 69 دانش خانواده و جمعیت 1

52/8 /3131  

گ/35/31/ 3881  

ندارد   



 

 

 .موظف به رعایت تمامی موارد ذیل در اخذ دروس عمومی می باشند 6939-39تمامی دانشجویان از نیمسال دوم سال تحصیلی  :6تبصره 

 .اخذ نمایند با رعایت موارد مندرج در زیر در طول تحصیل خود واحد عمومی را بایستی 19دانشجویان الزاما  :1تبصره 

 .جزء دروس الزامی بوده و بایستی تمامی دانشجویان این دروس را اخذ نمایند 69الی  1دروس ردیف  :9تبصره 

 .واحد از مجموعه دروس مبانی نظری اسالم 9درس به ارزش  1  :9تبصره 

 .مجموعه دروس اخالق اسالمیواحد از  1درس به ارزش  6  :2تبصره 

و یا  اندنمودهاخذ  6939-39تا پایان نیمسال اول  فلسفه اخالق را هم درس درس اخالق مهندسی و هم دانشجویان گروه مهندسی عمران که : 1تبصره 

یک درس عمومی آنها  باحصیالت دوره کارشناسی کمتر نسبت به سایر دانشجویان اخذ نمایند تا در پایان ت عمومی یک درس 2الی  6های از ردیفاند، گذرانده

 .می باشند  6939-39گردد اما ملزم به رعایت سایر ضوابط اخذ دروس عمومی از نیمسال دوم معادل سازی  2الی  6های از ردیف

عناوین دروس گرایش اخالق اسالمی قرار شورای اسالمی شدن دانشگاه ها در ردیف  6/3/39مورخ  111درس اخالق خانواده بر اساس مصوبه جلسه  :8تبصره 

 .گرفته است

 .واحد از مجموعه دروس انقالب اسالمی 1به ارزش  سدر 6  :7تبصره 

 9نباید درس دیگری از ردیف  اند،و یا گذرانده اندنمودهاخذ  6939-39تا پایان نیمسال اول  را آشنایی با دفاع مقدسدرس  هتمامی دانشجویان ک :3تبصره 

شود و در صورت اخذ بیش از دروس عمومی آنها معادل سازی می 2دروس عمومی اخذ نمایند و نمره درس آشنایی با دفاع مقدس آنها با یک درس از ردیف 

نمایند تا در پایان تحصیالت دوره کارشناسی با درس عمومی کمتری نسبت به سایر دانشجویان اخذ  2الی  6های از ردیف ، به همان میزان 2یک درس از ردیف 

 .می باشند  6939-39معادل سازی گردد اما ملزم به رعایت سایر ضوابط اخذ دروس عمومی از نیمسال دوم  2الی  6های درس عمومی آنها از ردیف

شود اما نمره آن در ی دروس عمومی دانشجو منظور نمیدرس آشنایی با دفاع مقدس جزء واحدها 6939-39از ابتدای نیمسال دوم سال تحصیلی  :69تبصره 

 .شودمعدل کل جهت کمک به ارتقا معدل محاسبه می

 .واحد از مجموعه دروس تاریخ تمدن اسالمی1درس به ارزش  6 :66تبصره 

 6939-39تا پایان نیمسال اول  راتاریخ معماری ساختمان  هم درس و تاریخ تحلیلی صدر اسالمدرس  هم دانشجویان گروه مهندسی عمران که :61تبصره 

یک درس عمومی کمتر نسبت به سایر دانشجویان اخذ نمایند تا در پایان تحصیالت دوره کارشناسی با یک  2الی  6های از ردیفاند، و یا گذرانده اندنمودهاخذ 

 .می باشند  6939-39به رعایت سایر ضوابط اخذ دروس عمومی از نیمسال دوم معادل سازی گردد اما ملزم  2الی  6های درس عمومی آنها از ردیف

 .واحد از مجموعه دروس آشنایی با منابع اسالمی1رس به ارزش د 6 :69تبصره 

 .هرکدام به ارزش یک واحد(اختیاری) 9و1ورزش   :69تبصره 

 .(6و ورزش  6جایگزین تربیت بدنی )ام به ارزش یک واحد هرکد( اجباری)تربیت بدنی ویژه خاص ناتوانان ذهنی و حرکتی  : 62تبصره 

 

 
به تصویب رسید و برای تمامی  12/7/6939تبصره در جلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ  62ردیف و  69این صورت جسله در 

 .شودبالاثر اعالم میدانشجویان از تاریخ ابالغ الزم االجراست و کلیه آئین نامه ها و بخشنامه های مغایر با آن لغو و 

 

 

 
 

 

 

 

 


