
 1400- 1401  سـال تحصيلي -رشته  تاريخ اسالم )غيرحضوري( هاي دروس نيمسال اول مقطـع سطح سه فهـرست عناوين و سرفصـل

 
 رشته تاريخ اسالم)غيرحضوري( –ه  ـ هاي دروس مقطـع سطح س فهـرست عناوين و سرفصـل

 1400-1401تحصيلي  سال  نيمسـال اول 
 

نمرات فعالیت کالسی طالب مکاتبه ای : دروسی که اسکورم دارد؛ نیازی به حضور نیست و نمره آن با سواالت   استثناء :ارزشیابی دروس برای طالب مکاتبه ای و مجازی مشترک است ؛  .1

 الزامی می باشد.   و کارعملی تکالیف ایستگاهی و تحقیقامتحانی محاسبه می گردد؛ ارائه 

 ام شود. هر درس انج درصد جلسات اسکورم در100تا  70الزم است  جهت کسب نمره فعالیت اسکورم، .2

 هر درس انجام شود. درصد اسکورم ها در 70جهت کسب مجوز ورود به امتحان الزم است  .3

 

 ( 1)ترم   1400ورودی 
 

ف 
دی

ر
 

 درس عنوان کد درس
واحد

 
 محدوده منبع امتحان 

تعداد   تدريس شیوه ارزشـیابی
جلسات  

رفع  
 تحقيق مياني اشکال 

 فعاليت
 برخط 3اسکورم پاياني  شفاهي 

 2اسکورم
تکليف  

 ايستگاهي 
 کارعملي 

 -- * -- 10 -- 5 5 -- -- -- کل جزوه جزوه آموزشي  2 تجزیه و ترکیب  3051101 1

 3 1فقه  3051301 2
دروس تمهيديه في 

 الفقه االستداللي 
 4 -- * 15 -- -- -- 2 -- 3 اجاره، ضمان، مضاربه، قرض، وديعه، وقف 

 اصول مظفر  2 1اصول فقه  3051401 3
عام و خاص )به استثناء اوامر و   ابتداي  از ابتداي کتاب تا

 نواهي(
-- -- 2 -- -- 4 14 * -- 4 

 -- -- * 17 -- -- -- 3 -- -- کل جزوه جزوه آموزشي 2 کلیات تاریخ جهان  3051802 4

5 3051821 
اسالم در مصر و  

 شام 
 -- -- * 20 -- -- -- -- -- -- کل جزوه جزوه آموزشي 1

 -- -- * 17 -- -- -- 3 -- -- کل جزوه جزوه آموزشي 2 رسول خدا )صلی( تاریخ   3051807 6

7 3051820 
جغرافیای تاریخی  

 جهان اسالم 
 -- -- * 20 -- -- -- -- -- -- کل جزوه جزوه آموزشي 1

 -- * -- 5 -- 15 -- -- -- -- استاد+کالس برخط   سيکل جزوه +تدر  0.5 مقاله نویسی  3052220 8

  13.5 واحد جمع  

 
       



 1400- 1401  سـال تحصيلي -رشته  تاريخ اسالم )غيرحضوري( هاي دروس نيمسال اول مقطـع سطح سه فهـرست عناوين و سرفصـل

 

 

 ( 3)ترم  99ورودی 

 

ف
دی

ر
 

 درس عنوان کد درس

واحد
 

 محدوده منبع امتحان 
تعداد   تدریس  شیوه ارزشـیابی 

جلسات   

 تحقيق میانی رفع اشکال 
 فعاليت

تکليف   کارعملي  برخط  اسکورم  پایانی شفاهی 
 اسکورم  ايستگاهي 

 3 3فقه 3051303 1
دروس تمهيديه في الفقه  

 االستداللي
 4 -- * 15 -- 2 -- -- -- 3 لقطه، اطمعه و اشربه، ارث 

 اصول فقه مظفر  2 3اصول فقه  3051403 2

از ابتداي المقصد الثالث )مباحث الحجه( تا اول الباب الخامس )حجية  
مقدمات دليل انسداد تا ابتداي الکتاب  . مباحث 1الظواهر( ؛ به استثناء: )

. بحث الباب الثالث  3. مبحث دليل حجيت خبر واحد من االجماع2العزيز
 ( االجماع

-- -- -- -- 2 4 14 * -- 4 

3 3051810 
تاریخ اهل بیت  

 1علیهم السالم  
3 

 پيشوايان هدايت 
نشر مجمع اهل بيت  

 3و2ج
 4 -- * 14 -- -- -- -- 3 3 کل جزوه

4 3051103 
متون تخصصی  

 عربی
 -- * -- 8 -- -- 5 7 -- -- کل جزوه جزوه آموزشي 2

5 3051805 
مأخذشناسی و  

 تاریخ نگاری 
 -- -- * 17 -- -- -- -- -- 3 کل جزوه جزوه آموزشي 3

6 3002212 

فیش نویسی و  

پردازش 

 اطالعات

 -- * -- 5 -- -- -- 15 -- -- کل جزوه +تدريس استاد+کالس برخط جزوه آموزشي 0.5

  13.5 جمع واحد  
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 ( 5)ترم  98ورودی 
 

ف
دی

ر
 

 درس عنوان کد درس

واحد
 

 محدوده منبع امتحان 
تعداد جلسات    تدریس  شیوه ارزشـیابی

 تحقيق  مياني رفع اشکال 
 برخط  اسکورم  پاياني فعاليت 

 کارعملي  تکليف  اسکورم 

1 3051812 
 تاریخ اهل بیت 

 3علیهم السالم  
2 

 پيشوايان هدايت 
نشر مجمع اهل بيت  

 9تا7ج
 4 -- * 17 -- -- -- 3 -- کل جزوه

 -- -- * 14 -- -- 3 -- 3 کل جزوه جزوه آموزشي 3 اسالم در ایران  3051824 2

3 3052101 
زبان تخصصی  

 1انگلیسی
 4 -- * 12 8 -- -- -- -- کل جزوه جزوه آموزشي 2

4 3051827 
وضع کنونی  

 جهان اسالم 
 -- -- * 17 -- -- 3 -- -- کل جزوه جزوه آموزشي 2

5 3051822 
اسالم در مغرب و  

 اندلس 
 -- -- * 20 -- -- -- -- -- کل جزوه جزوه آموزشي 1

 -- -- * 17 -- -- 3 -- -- کل جزوه جزوه آموزشي 2 تاریخ امویان  3051816 6

7 3051829 
مستشرقان و تاریخ  

 اسالم 
 -- -- * 20 -- -- -- -- -- کل جزوه جزوه آموزشي 2

8 3002213 
  انیپا نیتدو وهیش

 نامه
 -- * -- -- 20 -- --- -- -- کل جزوه +تدريس استاد+کالس برخط جزوه آموزشي 0.5

  14.5 جمع واحد 

 

 

 

 

 

  

 ( 7)ترم  97ورودی 
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ف
دی

ر
 

 درس عنوان کد درس

واحد
 

 محدوده منبع امتحان 
 تدریس  شیوه ارزشـیابی

تعداد جلسات  

 تحقيق مياني رفع اشکال 
 فعاليت
 اسکورم 

 برخط اسکورم  پاياني شفاهي

1 3051823 
اسالم در هند و  

 آسیای میانه 
 -- -- * 20 -- -- -- -- کل جزوه جزوه آموزشي 1

 2 تاریخ عصر غیبت  3051819 2

 امام غيبت سياسى  تاريخ

 حسين، جاسم دوازدهم

  آيتاللهي  محمدتقي  ترجمه 

 از کتاب:  ريز ي»بخشها
 ( ادداشتهايبخش   يمآخذ )به استثنا  يمقدمه و بررس

هر   يانتها يادداشتهاي يفصل کتاب )به استثناهفت 
 کتاب«  يانتها يريگ جهينت فصل(

-- 3 -- -- 17 * -- -- 

 2 تاریخ عثمانی  3051818 3

دولت عثماني از اقتدار تا  
 انحالل

 اسماعيل احمد باقي
 ترجمه: رسول جعفريان 

انتشارات پژوهشگاه حوزه و 
 دانشگاه 

 -- -- * 17 -- 3 -- -- منابع و مآخذ( يفصل اول تا ابتدا  يکل کتاب )از ابتدا 

4 3051826 
تاریخ انقالب  

 2اسالمی 
 -- -- * 17 -- 3 -- -- کل جزوه جزوه آموزشي 2

 2 2عقائد خاص شیعه 3051602 5
دروس في العقائد الخاصة  

الشيعة االماميه، مهدي  ب
 فرمانيان

و   24و  18: يدرسها يبه استثنا:  فصل دوم کتاب
 4 -- * 20 -- -- -- -- 26و  25

 3 تاریخ تشیع  3051809 6
تک جلدي ،   تاريخ تشيع

 پژوهشگاهگروه تاريخ 
 . حوزه و دانشگاه

و  اتي بخش ششم )کل يکتاب تا ابتدا ياز ابتدا
 اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم( يبخشها

3 -- 3 -- 14 * -- 4 

 2 2تفسیر قرآن  3051202 7
جزوه برگرفته از متن عربي  

 الميزان
 4 -- * 17 -- 3 -- -- سوره نساء(  70تا   36آيه   ابتداي کل جزوه )از

  14 جمع واحد
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 دروس بیشتر

 

ف
دی

ر
 

 درس عنوان کد درس

واحد
 

 محدوده منبع امتحان 

 تدریس  شیوه ارزشـیابی 
تعداد جلسات  

 تحقيق مياني رفع اشکال 
 فعاليت

 برخط اسکورم پاياني شفاهي
 اسکورم  کار عملي 

1 
3052201 

 به قبل 96ورودي

روش تحقیق 

 درتاریخ 
2 

روش پژوهش در تاريخ  
شناسي از دکتر حسن  

 حضرتي

از ابتدايي مباني تاريخ تا ابتداي پيوستها)آخر کتاب(و 
 ارسال تحقيق،مطابق کالس کارگاهي و برنامه پژوهشي 

-- 10 -- -- -- 10 -- * -- 

2 
3052203 

 قبل به 96ورودي 

کارورزی و ارائه  

 پژوهش 
 -- * -- -- -- -- -- 20 -- زي رارائه کارو  -- 1

 -- 4 پایان نامه 3052401 3

نکته: طبق آيين نامه آموزشي، طالب پس از گذراندن  
واحد درسي مجاز به انجام امور مربوط به پايان نامه   60

 و نيازي به انتخاب واحد نمي باشد.خواهند شد 
واحد درسي ملزم به حداقل ارائه طرح  80پس از اخذ 

اجمالي مي باشند و در صورت عدم انتخاب موضوع،  
 نخواهند بود. گريمجاز به انتخاب واحد دروس د

-- 20 -- -- -- -- -- -- -- 

  7 واحدجمع 

 

 

 

 


