
 

 اداره خدمات آموزشی                                   انشگاه تهراند                        دانشکده الهیات و معارف اسالمی
 

  

 9911-044نیمسال اول سال تحصیلی  رشته تاریخ علم

 کارشناسی ارشد ناپیوسته ترم اول

 ریاضیات در جهان اسالم: گرایش
 

 

 

  

شماره  ردیف

 درس

نام و نام خانوادگی  واحد عنوان درس

 استاد

روز ارائه 

 درس

تاریخ  ساعت ارائه

 امتحان

 ساعت امتحان

 20/12-20/14 8/11/1211 10-13 سه شنبه آقای دکتر گمینی 3 1 تاریخ فلسفه اسالمی 5302024 1

 20/10-20/13 1/11/1211 12-14 سه شنبه آقای دکتر نیک سرشت 3 1تاریخ عمومی علم  5301005 3

 20/12-20/14 5/11/1211 14-11 سه شنبه آقای دکتر قلندری 5 کلیات فرهنگ و تمدن اسالمی 5305881 2

 20/10-20/13 31/10/1211 10-13 چهارشنبه آقای دکتر قلندری 3 1قرائت متون تاریخی به زبان عربی  5305123 5

متون تاریخ علم به زبان عربی و  5305128 4

 فارسی

 20/12-20/14 2/11/1211 12-14 چهارشنبه آقای دکتر کرامتی 3

تاریخ عمومی ریاضیات قدیم و  5301021 2

 جدید

 20/12-20/14 31/10/1211 14-11 چهارشنبه آقای دکتر امینی 3



 

 اداره خدمات آموزشی                                   انشگاه تهراند                        دانشکده الهیات و معارف اسالمی
 

 

 9911-044نیمسال اول سال تحصیلی  رشته تاریخ علم

 کارشناسی ارشد ناپیوسته ترم اول

 تاریخ طب و داروشناسی در جهان اسالم: گرایش
 

 

شماره  ردیف

 درس

خانوادگی نام و نام  واحد عنوان درس

 استاد

روز ارائه 

 درس

تاریخ  ساعت ارائه

 امتحان

 ساعت امتحان

 20/12-20/14 8/11/1211 10-13 سه شنبه آقای دکتر گمینی 3 1تاریخ فلسفه اسالمی  5302024 1

آقای دکتر نیک  3 1تاریخ عمومی علم  5301005 3

 سرشت

 20/10-20/13 1/11/1211 12-14 سه شنبه

 20/12-20/14 5/11/1211 14-11 سه شنبه آقای دکتر قلندری 5 کلیات فرهنگ و تمدن اسالمی 5305881 2

 20/10-20/13 31/10/1211 10-13 چهارشنبه آقای دکتر قلندری 3 1قرائت متون تاریخی به زبان عربی  5305123 5

 20/12-20/14 2/11/1211 12-14 چهارشنبه آقای دکتر کرامتی 3 متون تاریخ علم به زبان عربی و فارسی 5305128 4

مبانی و تاریخ پزشکی و داروشناسی  5301021 2

 قدیم و جدید

 20/10-20/13 31/10/1211 14-11 چهارشنبه آقای دکتر کرامتی 3

 

  



 

 اداره خدمات آموزشی                                   انشگاه تهراند                        دانشکده الهیات و معارف اسالمی
 

 

 

 9911-044نیمسال اول سال تحصیلی  رشته تاریخ علم

 ناپیوستهکارشناسی ارشد  ترم سوم

 فیزیک و فناوری در جهان اسالم: گرایش
 

 

شماره  ردیف

 درس

روز ارائه  نام و نام خانوادگی استاد واحد عنوان درس

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان ساعت ارائه

 20/8-20/10 31/10/1211 12-14 سه شنبه آقای دکتر امینی 3 فلسفه علم 5301001 1

 20/10-20/13 8/11/1211 14-11 سه شنبه آقای دکتر گمینی 3 2تاریخ عمومی علم  5301002 3

 20/10-20/13 20/10/1211 10-13 چهارشنبه آقای دکتر نیک سرشت 3 فناوری در دوره اسالمی 5301031 2

 20/10-20/13 2/11/1211 12-14 چهارشنبه آقای دکتر امینی 3 متون تاریخ علم به زبان های معتبر 5301032 5
 

  



 

 اداره خدمات آموزشی                                   انشگاه تهراند                        دانشکده الهیات و معارف اسالمی
 

 

 9911-044نیمسال اول سال تحصیلی  رشته تاریخ علم

 کارشناسی ارشد ناپیوسته ترم سوم

 در جهان اسالم نجوم: گرایش
 

 

شماره  ردیف

 درس

روز ارائه  نام و نام خانوادگی استاد واحد عنوان درس

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان ساعت ارائه

 20/8-20/10 31/10/1211 12-14 سه شنبه آقای دکتر امینی 3 فلسفه علم 5301001 1

 20/10-20/13 8/11/1211 14-11 سه شنبه آقای دکتر گمینی 3 2تاریخ عمومی علم  5301002 3

 20/10-20/13 20/10/1211 10-13 چهارشنبه آقای دکتر گمینی 3 3نجوم در دوره اسالمی  5301011 2

 20/10-20/13 2/11/1211 12-14 چهارشنبه آقای دکتر امینی 3 متون تاریخ علم به زبان های معتبر 5301032 5
 

 

 


