
 اداره خدمات آموزشی                                   انشگاه تهراند                        دانشکده الهیات و معارف اسالمی
 

 

 

 

 
 

 

 9911-044نیمسال اول سال تحصیلی  تاریخ و تمدن ملل اسالمیرشته 

 یوستهپکارشناسی  ترم اول

شماره  ردیف

 درس

 تعداد عنوان درس

 واحد

نام و نام خانوادگی 

 استاد

ساعت  روز ارائه درس

 ارائه

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 مبانی کامپیوتر و کاربرد آن 2441424 1

 

 94/8 -94/14 8/11/1911 سوی دانشکده مبدا معرفی استاد از 4

فقه و حقوق  کلیاتآشنایی با  2445198 4

 اسالمی

 94/8 -94/14 6/11/1911 14-14 شنبه آقای دکتر هدایی 4

 14-14 1/11/1911 معرفی استاد از سوی دانشکده مبدا 4 (اخالق کاربردی)آیین زندگی 1144441 9

2 2441181 

 (11گروه)

 دوشنبه آقای امیر اقبال 2 1عربی آموزش زبان 

 چهارشنبه

14-8 

14-14 

41/14/1911 94/14- 94/8 

 19-15 1/11/1911 معرفی استاد از سوی دانشکده مبدا 9 زبان فارسی 1144411 5

 94/8 -94/14 94/14/1911 8-14 چهارشنبه آقای دکتر قائدان 4 (1)تاریخ اسالم  2441441 6

1 2446159 

 (11گروه)

 94/8 -94/14 2/11/1911 19-15 سه شنبه آقای دکتر پهلوان 4 با قرآن کریم آشنایی
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 9911-044نیمسال اول سال تحصیلی  تاریخ و تمدن ملل اسالمی رشته 

 یوستهپکارشناسی  مسوترم 

شماره  ردیف

 درس

روز ارائه  نام و نام خانوادگی استاد واحد عنوان درس

 درس

ساعت 

 ارائه

 ساعت امتحان امتحانتاریخ 

1 2445195 

 (11گروه )

 94/8 -94/14 6/11/1911 11-11 دوشنبه آقای دکتر رضوان طلب 4 آشنایی با مبانی فقه و حقوق اسالمی

4 2442111 

 (11گروه )

 94/19 -94/15 1/11/1911 19-15 شنبه آقای دکتر شاهرودی 4 قرائت متون فرهنگ عربی

9 2441114 

 (11گروه )

 شنبه آقای دکتر ابراهیم اقبال 2 (1)نحو عربی آموزش 

 سه شنبه

14-14 

14-14 

2/11/1911 94/14- 94/14 

 19-15 4/11/1911 معرفی استاد از سوی دانشکده مبدا 4 دانش خانواده و جمعیت 1144411 2

 94/14 -94/14 8/11/1911 15-11 سه شنبه آقای دکتر صادقی 4 روش تحقیق 2445192 5

 94/14 -94/14 41/14/1911 15-11 شنبه آقای دکتر قائدان 4 (9)تاریخ اسالم  2442494 6

 94/8 -94/14 41/14/1911 14-14 چهارشنبه آقای دکتر قائدان 4 (1)تاریخ علوم در اسالم  2442421 1

شناخت منابع تاریخ فرهنگ و تمدن  2442944 8

 ملل اسالمی

 94/8 -94/14 5/11/1911 19-15 چهارشنبه آقای دکتر قائدان 4
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 9911-044نیمسال اول سال تحصیلی  تاریخ و تمدن ملل اسالمی رشته 

 یوستهپکارشناسی  سومترم 

 9911-044نیمسال اول سال تحصیلی  تاریخ و تمدن ملل اسالمی رشته 

 یوستهپکارشناسی  پنجمترم 

شماره  ردیف

 درس

روز ارائه  استادنام و نام خانوادگی  واحد عنوان درس

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان ساعت ارائه

 94/14 -94/14 41/14/1911 8-14 دوشنبه آقای دکتر قلندری 4 (9)تاریخ علوم در اسالم  2442451 1

 94/19 -94/15 2/11/1911 11-11 یکشنبه آقای دکتر بادکوبه 4 (4)تاریخ آموزش و پرورش در اسالم  2442444 2

 94/14 -94/14 41/14/1911 8-14 یکشنبه آقای دکتر امینی 4 (4)زبان تخصصی  2441419 3

 94/19 -94/15 1/11/1911 15-11 سه شنبه خانم دکتر ذیالبی 4 (1)تاریخ تشکیالت اسالمی  2442495 4

 94/14 -94/14 94/14/1911 14-14 سه شنبه آقای دکتر کاووسی 4 (1)تاریخ هنرهای اسالمی  2442451 5

 94/14 -94/14 48/14/1911 15-11 دوشنبه آقای دکتر بادکوبه 4 (1)تاریخ اسالم در مصر و شام  2442564 6

تاریخ حکومتهای متقارن در شرق از  2442562 7

 آغاز تا سقوط بغداد

 94/19 -94/15 5/11/1911 11-11 شنبهسه  آقای دکتر معصومی 4

متون تاریخی و جغرافیایی به زبان  2442569 8

 عربی

 94/14 -94/14 1/11/1911 15-11 یکشنبه آقای دکتر موسوی 4

9 2441111 

 (11گروه)

 94/19 -94/15 6/11/1911 8-14 سه شنبه آقای دکتر فقهی زاده 4 (4)ترجمه از عربی به فارسی 

 94/19 -94/15 8/11/1911 19-15 سه شنبه آقای دکتر صادقی 4 مبانی روانشناسی اجتماعی 2442414 11
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 9911-044نیمسال اول سال تحصیلی  تاریخ و تمدن ملل اسالمی رشته 

 یوستهپکارشناسی  هفتمترم 

شماره  ردیف

 درس

روز ارائه  نام و نام خانوادگی استاد واحد عنوان درس

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان ساعت ارائه

 94/19 -94/15 6/11/1911 19-15 دوشنبه آقای دکتر خضری 4 (9)تاریخ هنرهای اسالمی  2442884 1

 94/14 -94/14 41/14/1911 15-11 دوشنبه  آقای دکتر کاظم بیکی 4 (4)وضع کنونی جهان اسالم  2442142 2

 94/14 -94/14 1/11/1911 8-14 دوشنبه آقای دکتر کرامتی 4 (5)تاریخ علوم در اسالم  2442882 3

جهان اسالم در برخورد با غرب و  2442889 4

 استعمار

 94/14 -94/14 41/14/1911 8-14 سه شنبه آقای دکتر کاظم بیکی 4

 94/8 -94/14 8/11/1911 14-14 سه شنبه آقای دکتر معصومی 4 تاریخ صفویان 2442886 5

 یکشنبه آقای دکتر بیات 2 کلیات فرهنگ و تمدن اسالمی 2442881 6

 یکشنبه

14-14 

11-11 

2/11/1911 94/11- 94/15 

 94/19 -94/15 5/11/1911 19-15 یکشنبه آقای دکتر کاظم بیکی 4 مطالعات اسالمی در غرب 2449881 7

 94/19 -94/15 94/14/1911 11-11 سه شنبه آقای دکتر معصومی 4 تاریخ اسالم در شبه قاره هند 2442884 8

 94/19 -94/15 1/11/1911 11-11 دوشنبه آقای دکتر خضری 4 تاریخ اسالم در اندلس 2442811 9


