
 

 

 9398-99 اول  سال تحصیلی  :نیمسال          علمتاریخ گرایش :برنامه  

 ناپیوسته ارشد  کارشناسی: مقطع                         سوم: ترم        

 گرایش ریاضی در جهان اسالم(الف

 

 

 

  

تعداد  درس عنوان شماره درس ردیف

 واحد

نام و نام خانوادگی 

 استاد

روز ارائه 

 درس

ساعت ارائه 

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 

 

2ریاضیات در دورۀ اسالمی 3109014 1 01-8 سه شنبه دکتر امینیآقای  2   12/10/99 40/10-40/9 

02-01 سه شنبه سرشت دکتر نیکآقای  2 فلسفه علم 3109004 1  11/10/99 40/11-40/10 

3تاریخ عمومی علم 3109004 4 شنبه سه دکتر گمینیآقای  2   03-01  19/10/99 40/10-40/9 

های معتبر متون تاریخ علم به زبان 3109014 3 01-8 چهارشنبه دکتر امینیآقای  2   1/11/99 40/10-40/9 

02-01 چهارشنبه دکتر گمینیآقای  2 تاریخ علوم جدید در ایران 3109031 2  40/10/99 40/10-40/9 



 

 

 9398-99اول  سال تحصیلی   :نیمسال        تاریخ علم  رشته:برنامه  

 ناپیوسته ارشد  کارشناسی: مقطع                       سوم: ترم       

 گرایش طب و داروشناسی در جهان اسالم(ب

 

  

تعداد  عنوان درس شماره درس ردیف

 واحد

روز ارائه  نام و نام خانوادگی استاد

 درس

ساعت ارائه 

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 

 

2تاریخ پزشکی در دورۀ اسالمی 3109049 1 01-8 سه شنبه دکتر کرامتیآقای  2   12/10/99 40/12-40/14 

02-01 سه شنبه سرشت دکتر نیکآقای  2 فلسفه علم 3109004 1  11/10/99 40/11-40/10 

3تاریخ عمومی علم 3109004 4 شنبه سه دکتر گمینیآقای  2   03-01  19/10/99 40/10-40/9 

های معتبر متون تاریخ علم به زبان 3109014 3 01-8 چهارشنبه دکتر امینیآقای  2   1/11/99 40/10-40/9 

02-01 چهارشنبه دکتر گمینیآقای  2 تاریخ علوم جدید در ایران 3109031 2  40/10/99 40/10-40/9 



 

 

 9398-99اول  سال تحصیلی   :نیمسال         تاریخ علم  رشته: برنامه  

 ارشد ناپیوسته  کارشناسی: مقطع                      اول: ترم

 گرایش نجوم در جهان اسالم(ج

 

  

تعداد  عنوان درس شماره درس ردیف

 واحد

روز ارائه  نام و نام خانوادگی استاد

 درس

ساعت ارائه 

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 

 

0تاریخ عمومی علم 3109003 1 شنبه سه سرشت دکتر نیکآقای  2   8-01  40/10/99 40/12-40/14 

0تاریخ فلسفه اسالمی 3104042 1 02-01 سه شنبه ر گمینیتدکآقای  2   11/10/99 40/11-40/10 

شنبه سه دکتر قلندریآقای  4 کلیات فرهنگ و تمدن اسالمی 3103991 4  03-01  19/10/99 40/12-40/14 

0قرائت متون تاریخی به زبان عربی 3103141 3 01-8 چهارشنبه  دکتر موسویآقای  2   14/10/99 40/11-40/10 

02-01 چهارشنبه دکتر قلندریآقای  2 تاریخ عمومی نجوم قدیم و جدید 3109044 2  12/10/99 40/12-40/14 

متون تاریخ علم به زبان عربی و  3103149 4

 فارسی

01-03 چهارشنبه دکتر کرامتیآقای  2  1/11/99 40/12-40/14 



 

 

 9398-99نیمسال اول  سال تحصیلی            تاریخ علم  رشته: برنامه  

 ارشد ناپیوسته  کارشناسی: مقطع                              اول: ترم

 اسالم جهان در فناوری و فیزیک گرایش(د

 

تعداد  عنوان درس شماره درس ردیف

 واحد

روز ارائه  نام و نام خانوادگی استاد

 درس

ساعت ارائه 

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 

 

0تاریخ عمومی علم 3109003 1 شنبه سه سرشت دکتر نیکآقای  2   8-01  40/10/99 40/12-40/14 

0تاریخ فلسفه اسالمی 3104042 1 02-01 سه شنبه ر گمینیتدکآقای  2   11/10/99 40/11-40/10 

شنبه سه دکتر قلندریآقای  4 کلیات فرهنگ و تمدن اسالمی 3103991 4  03-01  19/10/99 40/12-40/14 

0قرائت متون تاریخی به زبان عربی 3103141 3 01-8 چهارشنبه  دکتر موسویآقای  2   14/10/99 40/11-40/10 

02-01 چهارشنبه سرشت نیکدکتر آقای  2 تاریخ عمومی فیزیک قدیم و جدید 3109042 2  12/10/99 40/11-40/10 

متون تاریخ علم به زبان عربی و  3103149 4

 فارسی

01-03 چهارشنبه دکتر کرامتیآقای  2  1/11/99 40/12-40/14 


