
 79-79 سـال تحصیلي -رشته  تاريخ اسالم )غیرحضوری( –مقطـع سطح سه  دومي دروس نیمسال ارزشیابفهـرست عناوين و 

 رشته تاريخ اسالم)غیرحضوري( –ه ـهاي دروس مقطـع سطح سفهـرست عناوين و سرفصـل

 96-97تحصیلي  تابستاننیمسـال 

 

واحد تابستاني )دو درس( به عنوان نیمسال تابستان اخذ نمايد؛ ساير دروس امتحان مجدد بوده و نمرات  4دروس با رنگ سبز مختص ترم تابستان بوده و طلبه مي تواند 

 .است از نیمسال قبلتکرار تحقیق، کارعملي و تکلیف ايستگاهي 

 

 (2)ترم  96ورودي 

 

ف
دي

ر
 

 درس عنوان کد درس

واحد
 

 محدوده امتحان منبع
 شیوه ارزشـیابي

 اسکورم
 تحقیق میاني

 فعالیت
 اسکورم

 پاياني شفاهي

 2 2اصول فقه  2041402 1
مرحوم « اصول الفقه »

 ره مظفر
 * 14 تکرار 2   از اول عام و خاص تا پايان مجمل و مبین

 3 2فقه 2041202 2
 في تمهیديه دروس»

 ألیفت« االستداللي الفقه
 ايرواني باقر

 * 14  2  غ.م قضا ، شهادات ، اقرار

 * 17   تکرار  کل جزوه جزوه آموزشي 2 تاريخ خلفاء 2041303 3

4 3181514 
سیره رسول خدا و 

 2و1علیهم السالم   اهل بیت
 * 14  3  غ.م کل جزوه جزوه آموزشي 3

 * 17  3   کل جزوه جزوه آموزشي 2 فلسفه تاريخ 2041301 8

9 2042201 
روش تحقیق 

 پیشرفته
2 

روش پژوهش در تاريخ 
 شناسي از دکتر حسن

 حضرتي

 .)آخر کتاب( از ابتدای مباني تاريخ تا ابتدای پیوست ها

 و شیونامه پژوهش تحقیق مطابق کالس کارگاهي ارسال
  10   تکرار 

   14 جمع واحد

 

 

 

 

 



 79-79 سـال تحصیلي -رشته  تاريخ اسالم )غیرحضوری( –مقطـع سطح سه  دومي دروس نیمسال ارزشیابفهـرست عناوين و 

 

 
 

 

 

 (4)ترم  94ورودي 

 

ف
دي

ر
 

 درس عنوان کد درس

واحد
 

 محدوده امتحانمنبع 

 شیوه ارزشـیابي

 اسکورم
 تحقیق میاني

 فعالیت
تکلیف  کارعملي پاياني شفاهي

 اسکورم ايستگاهي

 رهمرحوم مظفر« اصول الفقه » 2 4اصول فقه 2041404 1
 )به استثناء:« استصحاب»تا اول « حجیت ظواهر»از اول 

 * 14 تکرار 2     (مباحث شهرت، سیره، قیاس 

 3 4فقه 2041204 2
 الفقه في تمهیديه دروس»

 روانياي باقر تألیف« االستداللي
بحث انفال و مشترکات، حدود، ديات )به استثنای  

 «(من احکام القتل» تاابتدای بحث« مقاديرالديات»
 * 14  2    غ.م

3 2041312 

تاريخ اهل 

 علیهمبیت

 2السالم

 * 17     تکرار  کل جزوه جزوه آموزشي 2

4 2041102 

متون 

تخصصي 

 عربي

  3   تکرار تکرار   کل جزوه جزوه آموزشي 2

8 2041304 
سنت هاي 

 تاريخي
 * 17     تکرار  جزوهکل  جزوه آموزشي 2

9 2041302 

کلیات تاريخ 

تمدن 

 اسالمي

 * 17  3     کل جزوه جزوه آموزشي 2

        13 جمع واحد  
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 (6)ترم  94ورودي 
 

ف
دي

ر
 

 درس عنوان کد درس

واحد
 

 محدوده منبع امتحان

 شیوه ارزشـیابي

 اسکورم
 تحقیق میاني

 فعالیت
 پاياني

 کارعملي
تکلیف 

 ايستگاهي
 اسکورم

1 2041324 
تاريخ انقالب 

 1اسالمى 
    کل جزوه جزوه آموزشي 2

 
3 17 * 

2 2041312 
 تاريخ اهل بیت

 4 السالم علیهم
  تکرار  کل جزوه جزوه آموزشي 2

 
 17 * 

  3  تکرار تکرار   کل جزوه جزوه آموزشي 2 عربي معاصر 2041102 3

4 2041304 
سنت هاي 

 تاريخي
  تکرار  کل جزوه جزوه آموزشي 2

 
 17 * 

    کل جزوه جزوه آموزشي 2 تاريخ عباسیان 2041317 8
 

3 17 * 

9 2041601 
عقائد خاص 

 1شیعه 
2 

دروس في العقائد الخاصة 
الشیعة االمامیه، مهدی ب

 فرمانیان
    12و  11و  5و  9فصل اول کتاب به استثنای درسهای: 

 

 20 * 

9 2041302 
کلیات تاريخ 

 تمدن اسالمي
    کل جزوه جزوه آموزشي 2

 
3 17 * 

          14 جمع واحد  
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 دروس بیشتر

ف
دي

ر
 

 درس عنوان کد درس

واحد
 

 محدوده منبع امتحان
 شیوه ارزشـیابي

 اسکورم
 تحقیق میاني

 فعالیت
تکلیف  کارعملي پاياني

 اسکورم ايستگاهي

1 2041310 
تاريخ اهل 

 1بیت 
 * 14    تکرار غ.م کل جزوه جزوه آموزشي 3

2 2041324 
اسالم در 

 ايران
 * 14 3    غ.م کل جزوه جزوه آموزشي 3

 2 1تفسیر قرآن 2041201 3
متن عربي جزوه از 

 تفسیر مجمع البیان
 * 17 3     کل جزوه

4 2042101 
زبان 

 1انگلیسي
  12  تکرار تکرار   کل جزوه جزوه آموزشي 2

8 2041326 
تاريخ انقالب 

 2اسالمي 
 * 17 3     کل جزوه جزوه آموزشي 2

9 2041329 
مستشرقان و 

 تاريخ اسالم
 * 20      کل جزوه جزوه آموزشي 2

9 2041322 

اسالم در 

مغرب و 

 اندلس

 * 20      کل جزوه جزوه آموزشي 1

5 2041323 
جنبش هاي 

 فکري
2 

ـ هاى دينى نهضت
، علي سیاسى معاصر

 .حلبىاصغر 

 فصل سوم: نهضت در مصر

 111فصل پنجم: نهضت وهابیه تا ص 
 فصل هفتم: نهضت اخوان المسلمین

 184فصل نهم: جنبش در سوريه تا ص 
 فصل دهم: نهضت در لبنان
 تا آخر فصل 214فصل يازدهم: جنبش اصالح نزد شیعه از ص

 اضافات و استداراکات

 * 17    تکرار 

      21    4 پايان نامه 2042401 7

   21 جمع واحد  

 


