
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موزه و توریسم

 نظام فرهنگی و اجتماعی

 اوقات فراغت

 مسکن یا خوابگاه

 نگاه به طبیعت

 وقت و ساعت

 رسانه و غفلت

 تغذیه)فست فود(

 نظام آموزشی

 پزشکی

 معماری

 سنتیماهیت هنر مدرن و هنر 

 هنر و ادبیات

 صنعت فرهنگ

 رمان

 خوانش رمان های انتقادی

 سینما

 

 نگرش تاریخی

 

 دوره یونان و رم

 تاریخ فرهنگ و تمدن غرب

 دوره قرون وسطی

 دوره رنسانس و روشنگری

 دوره پست مدرن

 پس از انقالب اسالمی

 حکمت تاریخ و نقد فلسفه های تاریخ

تاریخ انبیاحکمت تاریخ و   
تاریخ نگاری عبرت بین و تاریخ نگاری 

 انسان مدار

 ادوار تاریخ انبیا

بازخوانی گفتمانی عصر پیامبر اسالم و 

 تاریخ اسالم ائمه)ع(

 خدمات متقابل اسالم و ایران

 

 تاریخ فرهنگ و تمدن ایران

 تاریخ سیاسی تشیع و تسنن

 پیش از صفویه

 ایران صفویه و مواجهه با تجدد در

 دوره قاجار و ورود تجدد به ایران

 دوره پهلوی و سیطره غرب زدگی در ایران

 تاریخ روشنفکری در ایران

 تاریخ سیاسی علمای شیعه

 انقالب اسالمی

 

 ترم دوم

 موضوعات سرفصل ها

 آشنایی با اساطیر و کتب مقدس
 نسبت مسیحیت و یهودیت با تجدد

 اسطوره شناسی

 عتیق و جدیدعهد 

 انقالب اسالمی؛ بازگشت به عهد قدسی

 انقالب کبیر فرانسه ، انقالب کبیر ایران

 اسالم ناب و اسالم آمریکایی

آسیب شناسی فرهنگی و تمدنی انقالب 

 اسالمی

 طرح فلسفه نظام والیت فلسفه نظام والیت

رویکرد مسئله محور در مطالعه قرآن و  قرآن  و عترت

 روایات

 تاریخ فلسفه غرب

 شان فلسفه در تمدن غرب

 یونان و رم

 قرون وسطی

 رنسانس

 روشنگری

 پایان متافیزیک و پست مدرنیسم

 مطالعات علم

 ایفلسفه علم تحلیلی و قاره

 جامعه شناسی و تاریخ علم

 ماهیت علم دینی
 عقل و قلب

 علم در ادبیات قرآن و روایات

 نسبت نظر و عمل

 مطالعات تکنولوژی

 تاریخ تکنولوژی

 فلسفه تکنولوژی

 تاریخ فلسفه اسالمی

 فارابی

 ابن سینا

 ابن رشد –غزالی 

 سهروردی

 مالصدرا

 ترم اول

  امتناع تاریخی تجدد در ایران

 

 اندیشه ترقی یا انقالب در تاریخ مسئله غرب شناسی

 تفکر، فرهنگ، تمدن

 در باره اومانیسم

 

 ظهورات فرهنگی و تمدنی اومانیسم

 

  رنسانس

 

 سیرتحوالت تاریخی تجدد

 رفرماسیون مذهبی

 روشنگری

 انقالب صنعتی

 رمانتیسم

 پست مدرنیسم

  دموکراسی

 

 نظام سیاسی

 ناسیونالیسم

 فاشیسم

انقالب کبیر فرانسه و ماهیت انقالب های 

 مدرن

 لیبرالیسم

 

 نظام اخالقی

 

 داداگراییقرار 
 

 

 اصالت حق در برابر اصالت تکلیف نظام حقوقی

 قانون و حقوق بشر

  علم و اندیشه تصرف

 

 تقلیل علم به تجربه و غلبه روش نظام علم و تکنیک

 سیطره کمیت

 تکنولوژی و نظام تکنیک

 سرمایه داری و سوسیالیسم
 

 

 

 نظام اقتصادی

 شهر و کارخانه

 توسعه پایدارتوسعه و امکان 

 برنامه ریزی

 بانک و پول

 کار

 استعمار و اندیشه تصرف

 سومترم 

 موضوعات سرفصل ها

 توسعه
 بررسی و نقد نظریه های توسعه

 بررسی و نقد برنامه های توسعه در ایران

مبادی و مبانی نظری جریان های 

 سیاسی و اجتماعی پس از انقالب اسالمی

 

 های فکری در ایرانبازخوانی جریان 

 فردید

 فرهنگستان

 حکمت متعالیه

 مکتب تفکیک

 سنت گرایی

 عرفان نظری
 از ابن عربی تا امام خمینی

 عرفان نظری معاصر

 فردوسی مولوی، حافظ، سعدی، نیما و شعر نو ادبیات

 اندیشه اجتماعی
 ابن خلدون، فارابی و..

 معاصرهای سیاسی امام خمینی)ره( و اندیشه

 طبیعیات
 طب و ریاضیات

 نجوم و هندسه

 کالم قدیم و جدید کالم 

 تاریخ فرهنگ شرق
 

  شرق شناسی

 ترم چهارم

 
مسئله وحدت علوم در عالم اسالم و 

 تخصصی شدن علوم در عاام مدرن

 
بررسی جریان های معارض گفتمان 

 متعارف علوم انسانی در غرب

 فقه و اجتهاد در اسالمجایگاه  

 مطالعات تخصصی حوزه های علوم انسانی

 علوم اجتماعی تاریخ و فلسفه رشته

 اقتصاد

 علوم سیاسی

 فلسفه غرب

 فلسفه اسالمی

 هنر

 رسانه

 روانشناسی

 علوم تربیتی

 حقوق

 تاریخ

 االهیات و فقه

 آسیب شناسی ورود و توسعه رشته در ایران

 تحلیل و بررسی مسائل رشته


