
 79-79 سـال تحصيلي -رشته  تاريخ اسالم )غيرحضوري( –هاي دروس نيمسال اول مقطـع سطح سه فهـرست عناوين و سرفصـل

 رشته تاريخ اسالم)غيرحضوري( –ه ـهاي دروس مقطـع سطح سفهـرست عناوين و سرفصـل
 79-79تحصيلي  نيمسـال تابستان

واحد تابستانی )دو درس( به عنوان نیمسال تابستان اخذ نماید؛ سایر دروس امتحان مجدد بوده و نمرات  4دروس با رنگ سبز مختص ترم تابستان بوده و طلبه می تواند 

 تحقیق، کارعملی و تکلیف ایستگاهی از نیمسال قبل تکرار می گردد.

 

 (1)ترم  96ورودي 

ف
دی

ر
 

 درس عنوان کد درس

 محدوده منبع امتحان واحد

 شیوه ارزشـیابی

 اسکورم
 شفاهي تحقيق مياني

 فعاليت
 پاياني

 اسکورم
تکاليف 
 ايستگاهي

  11 تکرار -- -- تکرار -- کل جزوه جزوه آموزشي 2 تجزیه و ترکیب 0311131 1

 3 1فقه  0311031 2
دروس تمهيديه في الفقه 

 االستداللي
 * 11 -- 2 -- -- غ.م اجاره، ضمان، مضاربه، قرض، وديعه، وقف

 اصول مظفر 2 1اصول فقه  0311431 3
عام و خاص )به استثناء  ابتداي از ابتداي کتاب تا

 اوامر و نواهي(
 * 11 -- 2 تکرار -- --

 * 19 -- 3 -- -- -- کل جزوه جزوه آموزشي 2 کلیات تاریخ جهان 0311533 1

 * 19 -- 3 -- -- -- کل جزوه جزوه آموزشي 2 جهان در آستانه بعثت 0311536 1

 * 19 -- 3 -- -- -- کل جزوه جزوه آموزشي 2 تاریخ رسول خدا )صلی( 0311533 9

9 0311533 
جغرافیاي تاریخی 

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

          11 جمع واحد  

 

 

 
 

 

 



 79-79 سـال تحصيلي -رشته  تاريخ اسالم )غيرحضوري( –هاي دروس نيمسال اول مقطـع سطح سه فهـرست عناوين و سرفصـل

 

 (0)ترم  91ورودي 

 

ف
دی

ر
 

 درس عنوان کد درس

واحد
 

 محدوده منبع امتحان
 شیوه ارزشـیابی

 اسکورم
 فعاليت تحقيق میانی

 پایانی شفاهی اسکورم

 3 0فقه 0311030 1
دروس تمهيديه في الفقه 

 االستداللي
 * 11 -- 2 -- غ.م لقطه، اطمعه و اشربه، ارث

 اصول فقه مظفر 2 0اصول فقه  0311430 2

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

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

 * 11 تکرار 2 -- --

3 0311511 
علیهم تاریخ اهل بیت 

 3السالم  
 * 19 --  تکرار -- کل جزوه جزوه آموزشي 2

1 0311514 
سیره رسول خدا و 

 3و1علیهم السالم   اهل بیت
 * 11  3  غ.م کل جزوه جزوه آموزشي 3

1 0311531 
مأخذشناسی و 

 تاریخ نگاري
3 

جزوه آموزشي برگرفته 
از کتاب نقد و بررسى 

منابع سيره نبوى )رسول 
 جعفريان و ديگران(

 * 19 -- -- -- غ.م کل جزوه

9 0311531 
اسالم در مصر و 

 شام
 * 21 -- -- -- -- کل جزوه جزوه آموزشي 1

         11 جمع واحد  

 

 

 

 

 

 

 



 79-79 سـال تحصيلي -رشته  تاريخ اسالم )غيرحضوري( –هاي دروس نيمسال اول مقطـع سطح سه فهـرست عناوين و سرفصـل

 

 

 

 (1)ترم  94ورودي 
 

ف
دی

ر
 

 درس عنوان کد درس

واحد
 

 محدوده منبع امتحان
 شیوه ارزشـیابی

 اسکورم
 تحقيق مياني

 فعاليت
 اسکورم

 پاياني

1 0311513 
تاریخ اهل 

 0«السالمعلیهم»بیت
 * 19 -- تکرار -- کل جزوه جزوه آموزشي 2

2 0311531 
اسالم در مصر و 

 شام
 * 21 -- -- -- کل جزوه آموزشيجزوه  1

 * 12 3 تکرار -- کل جزوه جزوه آموزشي 2 3زبان انگلیسی 0313133 3

1 0311533 
وضع کنونی جهان 

 اسالم
 * 19 3 -- -- کل جزوه جزوه آموزشي 2

 2 3تفسیر قرآن  0311333 1
جزوه آموزشي تفسير 

 الميزان
 * 19 3 -- -- (سوره نساء 91 پايان آيه تا 39آيه ابتداي از کل جزوه )

 * 19 3 -- -- کل جزوه جزوه آموزشي 2 تاریخ امویان 0311516 9

 3 تاریخ تشیع 0311539 9
روه گ يک جلدي ،تاريخ تشيع

حوزه و  پژوهشگاهتاريخ 
 .دانشگاه

وم، اول، دوم، س يو بخشها اتيبخش ششم )کل يکتاب تا ابتدا ياز ابتدا
 چهارم و پنجم(

 * 11 3 -- غ.م

   11 جمع واحد

 
 

 

 

 
 

 

 



 79-79 سـال تحصيلي -رشته  تاريخ اسالم )غيرحضوري( –هاي دروس نيمسال اول مقطـع سطح سه فهـرست عناوين و سرفصـل

 (3)ترم  90ورودي 

 

ف
دی

ر
 

 درس عنوان کد درس

واحد
 

 محدوده منبع امتحان
 شیوه ارزشـیابی

 اسکورم
 تحقيق مياني

 فعاليت
 اسکورم

 پاياني شفاهي

1 0311530 
اسالم در هند و 

 آسیاي میانه
 * 21 -- -- -- -- کل جزوه جزوه آموزشي 1

 2 عصر غیبتتاریخ  0311519 2

تاريخ سياسى غيبت امام 
جاسم عج ،  دوازدهم

، ترجمه: محمد تقي حسين
 آيت اللهي.

تا انتهاي مآخذ  يمقدمه و بررسکل کتاب : از ابتداي 
 فصل هفت

 به استثناي : یادداشت هاي هر فصل 

 * 19 -- -- تکرار --

 2 تاریخ عثمانی 0311515 3

دولت عثماني از اقتدار تا 
 انحالل

 اسماعيل احمد باقي
 ترجمه: رسول جعفريان

انتشارات پژوهشگاه حوزه و 
 دانشگاه

 منابع و يفصل اول تا ابتدا يکل کتاب )از ابتدا
 مآخذ(

-- -- 3 -- 19 * 

1 0311531 
اسالم در مصر و 

 شام
 * 21 -- -- -- -- کل جزوه جزوه آموزشي 1

 3 تاریخ تشیع 0311539 1

 يک جلدي ،تاريخ تشيع
ه حوز پژوهشگاهگروه تاريخ 

 .و دانشگاه
 

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

 * 11 -- 3 -- غ.م

 2 3تفسیر قرآن  0311333 9
جزوه آموزشي تفسير 

 الميزان
 * 19 -- 3 -- -- (سوره نساء 91 پايان آيه تا 39آيه ابتداي از کل جزوه )

9 0311530 
کلیات تاریخ تمدن 

 اسالمی
 * 19 -- 3 -- -- کل جزوه جزوه آموزشي 2

 2 3عقائد خاص شیعه 0311633 8
دروس في العقائد الخاصة 

الشيعة االماميه، مهدي ب
 فرمانيان

 فصل دوم کتاب
 * 21 -- -- -- -- 29و  21و  21و  18: يدرسها يبه استثنا

   11 جمع واحد

 


