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 (3195ورودی مهر فقط ) جدول توزیع دروس رشته فلسفه، مقطع کارشناسي

 95 مهر ورودی ترم اول کارشناسي

 دروس پیش نیاز  نوع درس      تعداد واحد کد درس          نام درس

 - پایه                  1 1161011 روان شناسی و مکاتب آن 

 - پایه                  1 1161011 1عربی پایه 

 - پایه                  1 1161610 1علم اصول 

روشهای تحقیق و کاربردهای 

 رایانه

 - پایه                  1 1161001

 - پایه                  1 1161111  1منطق قدیم 

تاریخ فلسفه یونان )از آغاز 

 تا افالطون(

 - تخصصی                 1 1161111

 - عمومی                1 1111111 فارسی عمومی 

 - عمومی               1 1111611 1تربیت بدنی 
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 95ورودی مهر  کارشناسي دومترم 

 

 دروس پیش نیاز  نوع درس      تعداد واحد کد درس          نام درس

تاریخ فلسفه یونان )از ارسطو 

 تا افلوطین( 

)از آغاز تا  1تاریخ فلسفه یونان  تخصصي               1 1161100

 افالطون(

 - تخصصي                  1 1161111 فلسفه اخالق درتفکر اسالمی

 - پایه                    1 1161011 جامعه شناسی و مکاتب آن

 - تخصصی               1 1161101 1تاریخ فلسفه اسالمی 

 1عربی پایه  پایه                  1 1161011  1عربی پایه 

 - عمومی               1 1111110 زبان خارجی 

 زبان عمومی پایه                1 1161611 1زبان خارجی تخصصی 

 

 

 95ورودی مهر کارشناسي سومترم 

 دروس پیش نیاز  نوع درس      تعداد واحد کد درس          نام درس

 - پایه                  1 1161110  2منطق قدیم 

  اختیاری                 1 1161111 فلسفه اخالق در تفکر غربی

تاریخ فلسفه قرون وسطی و 

 رنسانس

 - تخصصی                 1 1161111
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 1زبان خارجی تخصصی  پایه                  1 1161601 1زبان خارجی تخصصی 

 1عربی پایه  پایه                 1 1161110 عربی تخصصی 

 1تاریخ فلسفه اسالمی  تخصصی                 1 1161111 1تاریخ فلسفه اسالمی 

 - عمومی                1  درس عمومی معارف

 - عمومی              1  درس عمومی غیر معارف

 

 95ورودی مهر  کارشناسي چهارمترم 

 دروس پیش نیاز  نوع درس      تعداد واحد کد درس          نام درس

 1قدیم منطق  تخصصی                  1 1161111 1منطق جدید 

 تاریخ فلسفه قرون وسطی و رنسانس تخصصي                   1 1161111 تاریخ فلسفه از بیکن تا هیوم

 1زبان خارجی تخصصی  تخصصی                   1 1161161 1متون فلسفی به زبان خارجی 

 عربی تخصصی تخصصی                   1 1161001 1متون فلسفی به زبان عربی 

 1تاریخ فلسفه اسالمی  تخصصی                    1 1161161  1فلسفه اسالمی 

 - عمومی                    1 1111011 تفسیر موضوعی قرآن کریم

 - تخصصی                    1 1161111  1فلسفه علم 

 - اختیاری                   1 1161111 علم و تمدن در اسالم
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 95ورودی مهر  کارشناسي پنجم ترم

 دروس پیش نیاز  نوع درس      تعداد واحد کد درس          نام درس

 1منطق جدید  تخصصی                     1 1161011  1منطق جدید 

فلسفه از کانت تا نیمه تاریخ 

 دوم قرن نوزدهم

 تاریخ فلسفه از بیکن تا هیوم تخصصی                      1 1161111

 1 متون فلسفی به زبان خارجی تخصصی                       1 1161111 1 متون فلسفی به زبان خارجی

 1 متون فلسفی به زبان عربی تخصصی                      1 1161111  1 متون فلسفی به زبان عربی

 1فلسفه اسالمی  تخصصی                  1 1161111  1فلسفه اسالمی 

 - اختیاری                1 1161111 تطبیقیفلسفه 

 - عمومی                  1  یک درس عمومی

 - اختیاری                 1 1161111 زیبایی شناسی و فلسفه هنر

 

 95ورودی مهر  کارشناسي ششمترم 

 دروس پیش نیاز  نوع درس      تعداد واحد کد درس          نام درس

تاریخ فلسفه از کانت تا نیمه دوم  تخصصی                 1 1161161 مکاتب فلسفی جدید و معاصر 

 قرن نوزدهم

 1 فلسفی به زبان خارجی متون تخصصي                  1 1161111 1متون فلسفی به زبان خارجی 

 1 متون فلسفی به زبان عربی تخصصی                  1 1161111 1عربی  متون فلسفی به زبان

 1فلسفه اسالمی  تخصصی                 1 1161111 1فلسفه اسالمی 

 - تخصصی                  1 1161011  1علم کالم اسالمی 
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 - عمومی                 1  یک درس عمومی

 - تخصصی               1 1161111 عرفان نظری و تاریخ آن

 

 95ورودی مهر  کارشناسي هفتم ترم

 دروس پیش نیاز  نوع درس      تعداد واحد کد درس          نام درس

مکاتب فلسفی جدید و 

 1معاصر 

 1معاصر  مکاتب فلسفی جدید و تخصصي                  1 1161110

متون فلسفی به زبان خارجی 

1 

 1متون فلسفی به زبان خارجی  تخصصي                   1 1161111

منتخب متون فلسفی و کالمی 

 به زبان فارسی

 - تخصصی                   1 1161111

 علم کالم اسالمی تخصصی                  1 1161111 علم کالم جدید

 - اختیاری                  1 1161111 فلسفه دین

)نبوت و  1اندیشه اسالمی 

 معاد(

 - عمومی               1 1111111

 1تربیت بدنی 

 درس عمومی

 

1111611 

 

 عمومی 1

 عمومی                 1

 1تربیت بدنی 

 

 واحد 25دروس پایه: ؛ واحد 08دروس تخصصي: ؛ 311تعداد کل واحدهای درسي: 

 38دروس اختیاری: ؛ واحد 23دروس عمومي: 
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