
 

 

 

           
 

 تاريخ برنامه  هفتگي دانشجويان گروه آموزشي:

 ارشد تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي  98ورودي      

 98 -99  نيمسال اول /دوم  سالتحصيلي: در
 دانشکده علوم انساني       

 

 10-8 12-10 15:30-13:30 17:30-15:30 19:30-17:30 

 شنبه
 روش شناسی در تاریخ و متون تاریخینقد 

تاریخ تشکیالت اداری در تمدن 

 اسالمی
  

     د.اشکواری کارگاه بیاتد. کارگاه د.امانی کارگاه

 يک شنبه
 شناخت تمدن اسالمی

مکاتب تاریخ نگاری در تمدن 

 اسالمی
   

       تقوید. 210ک. بهرامید. 210ک.

      دو شنبه

          

      

          

      

          

 
     

          

   به منزله يک هفته در ميان شروع از هفته اول ترم × 

  به منزله يک هفته در ميان شروع از هفته دوم ترم ×× 

گروه
 

 ساعت امتحان  تاريخ امتحان پيش نياز  تعداد  واحد نام درس شماره درس

    ع ن

  11 – 13 24/10/98   2 تاریخ تشکیالت اداری در تمدن اسالمی 742-28-13 01

  11 – 13 28/10/98   2 روش شناسی در تاریخ 735-28-13 01

  11 – 13 02/11/98   2 مکاتب تاريخ نگاري در تمدن اسالمي 737-28-13 01

  11 – 13 05/11/98   2 نقد متون تاریخی 736-28-13 01

 8:30-10:30 08/11/98   2 شناخت تمدن اسالمي 746-28-13 01

     10   جمع 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب، دا  - 5فرم مشاره 



           
 

 تاريخ برنامه  هفتگي دانشجويان گروه آموزشي:

  اسالميارشد تاريخ فرهنگ و تمدن  97 ورودي      

       98 -99 نيمسال اول /دوم  سالتحصيلي: در
 دانشکده علوم انساني       

 

 10-8 12-10 15:30-13:30 17:30-15:30 19:30-17:30 

 شنبه
  اسالم در رویارویی با غرب تاریخ علم در تمدن اسالمی  

   تقوید. کارگاه د. شاهمرادی 212ک.    

   فلسفه علم تاریخ تاریخ هنر در تمدن اسالمی  يک شنبه

     اسماعیلید. 210ک. د.اشکواری کارگاه  

      دو شنبه

          

      

          

      

          

 
     

          

   به منزله يک هفته در ميان شروع از هفته اول ترم × 

  به منزله يک هفته در ميان شروع از هفته دوم ترم ×× 

گروه
 

 ساعت امتحان  تاريخ امتحان پيش نياز  تعداد  واحد نام درس شماره درس

    ع ن

  14 – 16 24/10/98   2 تاریخ هنر در تمدن اسالمی 741-28-13 01

  14 – 16 28/10/98   2 اسالم در رویارویی با غرب 744-28-13 01

  14 – 16 02/11/98   2 تاریخ علم در تمدن اسالمی 739-28-13 01

  14 – 16 06/11/98   2 فلسفه علم تاریخ 738-28-13 01

        

     8   جمع 

 

 

 

 

 

 

 

 ب، دا  - 5فرم مشاره 



           

 تاريخ دانشجويان گروه آموزشي:برنامه  هفتگي 

 ارشد تاريخ ايران اسالمي  98 ورودي     

 98 -99   نيمسال اول /دوم  سالتحصيلي: در
 دانشکده علوم انساني       

 

 10-8 12-10 15:30-13:30 17:30-15:30 19:30-17:30 

 شنبه
 

زبان عربی)قرائت متون تاریخی 

 به زبان عربی(

 خالفتنقد و بررسی تاریخ ایران از 

 سقوط بغدادتا آغاز  عباسی
  

     د. بیات 210ک. د.امانی 210ک.  

نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط  يک شنبه

 ساسانیان تا آغاز خالفت عباسی

شناخت روشهای تحقیق در 

 تاریخ ))سمینار((
 

 کلیات تاریخ ایران قبل از اسالم

 تاریخ(())برسی مسائل اساسی 
 

   د. اسماعیلی کارگاه   کمالید. 212ک. تقوید.  کارگاه

      دو شنبه

          

      

          

      

          

 
     

          

   به منزله يک هفته در ميان شروع از هفته اول ترم × 

  به منزله يک هفته در ميان شروع از هفته دوم ترم ×× 

گروه
 

 ساعت امتحان  تاريخ امتحان پيش نياز  تعداد  واحد نام درس شماره درس

    ع ن

01 722-28-13 
زبان عربی )قرائت متون تاریخی به زبان 

 عربی(
2   24/10/98 16- -14 

01 
شناخت روشهای تحقیق در تاریخ  719-28-13

 ))سمینار((
2   28/10/98 16- -14 

01 729-28-13 
نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط ساسانیان 

 تا آغاز خالفت عباسی
2   02/11/98 16- -14 

01 
نقد و بررسی تاریخ ایران از خالفت عباسی  730-28-13

 تا سقوط بغداد
2   05/11/98 16- -14 

01 
 کلیات تاریخ ایران قبل از اسالم 724-28-13

 ))برسی مسائل اساسی تاریخ((
2   08/11/98 16- -14 

     10   جمع 

 

 

 

 

 

 ب، دا  - 5فرم مشاره 



           
 

 تاريخ برنامه  هفتگي دانشجويان گروه آموزشي:

 ارشد تاريخ ايران اسالمي  97ورودي      

 98 -99   نيمسال اول /دوم  سالتحصيلي: در
 دانشکده علوم انساني       

 

 10-8 12-10 15:30-13:30 17:30-15:30 19:30-17:30 

 شنبه
 شناسایی اسناد و کتیبه ها

تاریخ تمدن و فرهنگ اسالمی)با 

تکیه بر تأثیر متقابل ایران و 

 اسالم(

   

      کارگاه د.اشکواری 212ک. بیاتد. 212ک.

 يک شنبه
  تاریخ معاصر ایران

ایران در عهد قاجاریه با تکیه بر 

مناسبات خارجی و نهضت 

 مشروطیت

  

     کمالید. کارگاه   د.بیات 212ک.

      دو شنبه

          

      

          

      

          

 
     

          

   به منزله يک هفته در ميان شروع از هفته اول ترم × 

  به منزله يک هفته در ميان شروع از هفته دوم ترم ×× 

گروه
 

 ساعت امتحان  تاريخ امتحان پيش نياز  تعداد  واحد نام درس شماره درس

    ع ن

01 733-28-13 
ایران در عهد قاجاریه با تکیه بر مناسبات 

 نهضت مشروطیتخارجی و 
2   24/10/98 10:30 – 8:30  

01 
تاریخ تمدن و فرهنگ اسالمی)با تکیه بر  727-28-13

 تأثیر متقابل ایران و اسالم(
2   28/10/98 10:30 – 8:30  

 11 - 14 02/11/98   2 تاریخ معاصر ایران 734-28-13 01

 11 - 14 06/11/98   2 شناسایی و مطالعه اسناد و کتیبه ها 723-28-13 01

     8   جمع 

 

 

 

 ب، دا  - 5فرم مشاره 


