
 

 

 8991-99  اول سال تحصیلی  :نیمسال      تاریخ و تمدن ملل اسالمی  رشته :برنامه

 پیوسته کارشناسی: مقطع                 یک  : ترم

 : توجه**** 

دانشجویانی که قصد انتخاب واحد از ترم اول را .دنزمان انتخاب واحد ورودی های جدید غیرفعال می باش تمامی دروس ترم اول در سامانه جامع آموزش تا 

را در زمان حذف و  موردنظردرس و ارائه آن به کارشناس آموزش،  از ابتدای مهر و اخذ تایید از استاد مربوطه  مربوطه پس از شرکت در کالس می توانند دارند،

 .خود اضافه نمایند اضافه به لیست دروس
  

تعداد  عنوان درس شماره درس ردیف

 واحد

ارائه روز  نام و نام خانوادگی استاد

 درس

ساعت 

 ارائه درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 

 

1 1102211 

 

 شنبه خانم دکتر بابائی 3 زبان فارسی

 دوشنبه

11-13 

12-8 

03/12/88 32/12-32/8 

 آقای دکتر فاضلی 0 (اخالق کاربردی)آیین زندگی 1102221 0

 آقای دکتر میری

 (خ)چهارشنبه

 (ب)چهارشنبه

12-8 

10-12 

00/12/88 32/12-32/8 

 (1)تاریخ اسالم  9021208 3

 

 32/8-32/12 01/12/88 11-11 شنبه آقای دکتر اسماعیلی 0

 32/8-32/12 01/12/88 12-10 شنبه آقای دکتر سلیمانی 0 آشنایی با قرآن کریم 9026113 9

 32/8-32/12 0/11/88 13-11 سه شنبه دکتر عاطفه زارع 0 مبانی کامپیوتر و کاربرد آن 9021292 1

 8-12 یکشنبه آقای دکتر همایونی 9 (1)آموزش زبان عربی  9021181  6

10-12 

08/12/88 32/12-32/8 

آشنایی با کلیات فقه و حقوق  9021138 1

 اسالمی

 32/12-32/10 32/12/88 8-12 سه شنبه آقای دکتر داورزنی 0



 

 

 8991-99  اول سال تحصیلی:  نیمسال      رشته تاریخ و تمدن ملل اسالمی : برنامه

 پیوسته کارشناسی: مقطع                 سوم: ترم

 

 :در برنامه درسی مقطع کارشناسی  و کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسالمی،  به نکته ذیل توجه فرمایید با یک شماره درس( 9)درس تاریخ اسالم عنوان اشتراک با توجه به ** 

 40........ در مقطع کارشناسی ( 9)کد گروه درس تاریخ اسالم . 8

  08....... در مقطع کارشناسی ارشد ( 9)کد گروه درس تاریخ اسالم . 2

 

تعداد  عنوان درس درس شماره ردیف

 واحد

نام و نام خانوادگی 

 استاد

روز ارائه 

 درس

ساعت ارائه 

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 

 

شناخت منابع تاریخ فرهنگ و تمدن  9029322 1

 اسالمی

 32/12-32/10 03/12/88 12-10 یکشنبه دکتر بیاتآقای  0

 با مبانی فقه و حقوق اسالمیآشنایی  9021131 0

 

 32/8-32/12 1/11/88 13-11 دوشنبه دکتر داورزنیآقای  0

 قرائت متون فرهنگ عربی 9029111 3
 

 32/12-32/10 01/12/88 8-12 شنبه آقای دکتر حسن پوری 0

 8-12 چهارشنبه آقای دکتر ناصری 9 (1)آموزش نحو عربی  9021182 9

10-12 

08/12/88 32/10-32/12 

 (خ)خانم دکتر عزتی 0 جمعیت و دانش خانواده 1102218 1

 (ب)آقای دکتر عزیزیان

 سه شنبه

 سه شنبه

12-8 

12-8 

08/12/88 32/10-32/12 

 روش تحقیق 9021139 6
 

 32/12-32/10 0/11/88 8-12 یکشنبه آقای دکتر صادقی 0

 (3)تاریخ اسالم  9029230 1
 

 32/12-32/10 09/12/88 13-11 شنبه آقای دکتر اسماعیلی 0

 32/12-32/10 01/12/88 13-11 سه شنبه آقای دکتر صادقی 0 (1)تاریخ علوم در اسالم  9029298 8



 

 

 8991-99  اول سال تحصیلی:  نیمسال      رشته تاریخ و تمدن ملل اسالمی : برنامه

 پیوسته کارشناسی: مقطع                 پنجم : ترم

 

تعداد  عنوان درس شماره درس ردیف

 واحد

نام و نام خانوادگی 

 استاد

ارائه روز 

 درس

ساعت ارائه 

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 

 

دکتر نیک آقای  0 (3)تاریخ علوم در اسالم  9029211 1

 سرشت

 32/11-32/11 01/12/88 13-11 چهارشنبه

 (0)تاریخ آموزش و  پرورش در اسالم  9029222 0

 

 32/11-32/11 08/12/88 13-11 سه شنبه دکتر بادکوبهآقای  0

 32/11-32/11 03/12/88 12-10 سه شنبه دکتر صادقیآقای  0 (0)تخصصی  انگلیسی زبان 9021213 3

 32/11-32/11 08/12/88 8-12 دوشنبه دکتر کاوسیآقای  0  (1)تاریخ هنرهای اسالمی  9029218 9

 32/11-32/11 00/12/88 13-11 دوشنبه دکتر بادکوبهآقای  0 (1)تاریخ اسالم در مصر و شام  9029160 1

تاریخ حکومتهای متقارن در شرق از  9029169 6

 آغازتا سقوط بغداد

 32/11-32/11 32/12/88 12-10 یکشنبه دکتر معصومیآقای  0

متون تاریخی و جغرافیایی به زبان  9029163 1

 عربی

 32/11-32/11 01/12/88 8-12 سه شنبه محمودپوردکتر آقای  0

دکتر آقای  0 (0)ترجمه از عربی به فارسی  9021118 8

 میرابوالحسنی

 32/13-32/11 1/11/88 8-12 چهارشنبه

 (1)تاریخ تشکیالت اسالمی  9029231 8

 

 32/11-32/11 0/11/88 13-11 یکشنبه دکتر معصومیآقای  0

 32/11-32/11 09/12/88 11-11 دوشنبه دکتر عبادیآقای  0 تاریخ عثمانیان 9029888 12



 

 

 8991-99  اول سال تحصیلی:  نیمسال      رشته تاریخ و تمدن ملل اسالمی : برنامه

 پیوسته کارشناسی: مقطع                 هفتم: ترم

 

تعداد  عنوان درس شماره درس ردیف

 واحد

نام و نام خانوادگی 

 استاد

روز ارائه 

 درس

ساعت ارائه 

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 

 

 (3)تاریخ هنرهای اسالمی  9029880 1
 

 32/13-32/11 32/12/88 8-12 یکشنبه دکتر کاوسیآقای  0

 32/13-32/11 00/12/88 8-12 شنبه دکتر کاظم بیگیآقای  0 (0)وضع کنونی جهان اسالم  9029109 0

 32/13-32/11 08/12/88 13-11 یکشنبه دکتر کرامتیآقای  0 (1)تاریخ علوم در اسالم  9029889 3

جهان اسالم در برخورد با غرب و  9029883 9

 استعمار

 32/13-32/11 01/12/88 8-12 سه شنبه دکتر کاظم بیگیآقای  0

 تاریخ صفویان 9029886 1
 

 32/13-32/11 0/11/88 13-11 دوشنبه دکتر معصومیآقای  0

 دوشنبه دکتر بیاتآقای  9 کلیات فرهنگ و تمدن اسالمی 9029881 6

 سه شنبه

12-8 

10-12 

08/12/88 32/11-32/13 

 مطالعات اسالمی در غرب 9023888 1
 

 32/13-32/11 01/12/88 12-10 شنبه دکتر کاظم بیگیآقای  0

 تاریخ اسالم در شبه قاره هند 9029882 8

 

 32/13-32/11 03/12/88 13-11 سه شنبه سعید شیرازیآقای  0

 تاریخ اسالم در اندلس 9029881 8

 

 32/13-32/11 1/11/88 8-12 چهارشنبه فضلی خانم دکتر 0


