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چارت گروه سخت افسار

 ٍاحذ هی تاشذ15درٍس اختیاری  (ا ٍحذای) ٍاحذ هی تاشذ ٍ در صَرت گذراًذى تٌظین خاًَادُ 13درٍس اختیاری  (ٍاحذی2)در صَرت اخذ داًش خاًَادُ 

 گروه معارف دروس

 :واحذ از دروس ریل 4نظری اسالم فقط  مبانی -1

 حقَق اجتواعی ٍ سیاسی در اسالم -اًساى در اسالم -2اًذیشِ اسالهی- 1اًذیشِ اسالهی 

 :واحذ از دروس ریل,2تاریخ و تمذن اسالمی فقط  -2

 تاریخ اهاهت -تاریخ تحلیلی صذر اسالم

 :واحذ از دروس  ریل 2انقالب اسالمی فقط  -3

 اًذیشِ سیاسی اهام خویٌی -آشٌایی تا قاًَى اساسی -اًقالب اسالهی

 :واحذ از دروس ریل 2اخالق اسالمی فقط  -4

 عزفاى عولی در اسالم -آییي سًذگی -اخالق اسالهی -فلسفِ اخالق


