
 89-89 سـال تحصيلي -رشته  تاريخ اسالم )غيرحضوري( –هاي دروس نيمسال اول مقطـع سطح سه فهـرست عناوين و سرفصـل

 رشته تاريخ اسالم)غيرحضوري( –ه ـدروس مقطـع سطح س محدودهفهـرست عناوين و 
 89-89نيمسـال اول تحصيلي مجدد از 

 

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

 .و نمره آن با سواالت امتحانی محاسبه می گردد

   غیبت موجه ثبت خواهد شد. امتحان میانیاز نیسمال قبل انتقال می یابد و جهت  ، شفاهیتکالیف ایستگاهی و تحقیقنمرات  

  واحد تابستانی )دو درس( می توانند انتخاب نمایند. 4جزء ترم تابستان است و طالب مقطع سطح سه حداکثر  رنگ سبزدروس با کلیه دروس امتحان مجدد بوده و 

 

  97ورودی 
 

ف
دی

ر
 

 درس عنوان کد درس

واحد
 

 محدوده منبع امتحان

 شیوه ارزشـیابی

 اسکورم
 تحقيق مياني

 فعاليت
 پاياني شفاهي

 اسکورم
تکليف 

 ايستگاهي
 کارعملي

  10  1 1 --  -- کل جزوه جزوه آموزشي 2 تجزیه و ترکیب 1011101 1

 1 1فقه  1011101 2
دروس تمهيديه في 

 الفقه االستداللي
 * 11   -- 2 -- 1 اجاره، ضمان، مضاربه، قرض، وديعه، وقف

 اصول مظفر 2 1اصول فقه  1011501 1
عام و خاص )به استثناء اوامر و  ابتداي کتاب تااز ابتداي 

 نواهي(
-- -- 2   5 15 * 

 * 19   -- 1 -- -- کل جزوه جزوه آموزشي 2 کلیات تاریخ جهان 1011902 5

 * 19   -- 1 -- -- کل جزوه جزوه آموزشي 2 جهان در آستانه بعثت 1011903 1

 * 19   -- 1 -- -- جزوه کل جزوه آموزشي 2 تاریخ رسول خدا )صلی( 1011909 3

9 1011920 
جغرافیای تاریخی 

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

    15 جمع واحد
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  96ورودی 

 

ف
دی

ر
 

 درس عنوان کد درس

واحد
 

 محدوده منبع امتحان
 شیوه ارزشـیابی

 اسکورم
 تحقيق میانی

 فعاليت
تکليف  کارعملي پایانی شفاهی

 اسکورم ايستگاهي

 1 3فقه 1011101 1
دروس تمهيديه في الفقه 

 االستداللي
 * 11 -- 2   -- 1 لقطه، اطمعه و اشربه، ارث

 اصول فقه مظفر 2 3اصول فقه  1011501 2

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

. بحث الباب الثالث 1. مبحث دليل حجيت خبر واحد من االجماع2العزيز
 (االجماع

-- --   2 5 15 * 

1 1011910 
تاریخ اهل بیت 

 1علیهم السالم  
 * 15 -- --   1 1 کل جزوه جزوه آموزشي 1

5 1011101 
متون تخصصی 

 عربی
  9   1 9   جزوهکل  جزوه آموزشي 2

1 1011901 
مأخذشناسی و 

 تاریخ نگاری
 * 19 -- --   -- 1 کل جزوه جزوه آموزشي 1

3 1011921 
اسالم در مصر و 

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

           15 جمع واحد  
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  95ورودی 
 

ف
دی

ر
 

 درس عنوان کد درس

واحد
 

 محدوده منبع امتحان

 شیوه ارزشـیابی

 اسکورم
 تحقيق مياني

 فعاليت
 پاياني

 کارعملي تکليف اسکورم

1 1011911 
تاریخ اهل 

 4«السالمعلیهم»بیت
 * 19 --  -- 1 -- کل جزوه جزوه آموزشي 2

 * 15   1  1 کل جزوه جزوه آموزشي 3 اسالم در ایران 1011925 2

  12 1 1 --  -- کل جزوه جزوه آموزشي 2 1زبان انگلیسی 1012101 1

5 1011929 
وضع کنونی 

 جهان اسالم
 * 19 --  1 -- -- کل جزوه جزوه آموزشي 2

1 1011922 
اسالم در مغرب و 

 اندلس
 * 20      کل جزوه جزوه آموزشي 1

 * 19 --  1 -- -- کل جزوه جزوه آموزشي 2 تاریخ امویان 1011913 3

9 1011928 
خ تاریمستشرقان و 

 اسالم
 * 20      کل جزوه جزوه آموزشي 2

    15 جمع واحد
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  94ورودی 

ف
دی

ر
 

 درس عنوان کد درس

واحد
 

 محدوده منبع امتحان
 شیوه ارزشـیابی

 اسکورم
 تحقيق مياني

 فعاليت
 اسکورم

 پاياني شفاهي

1 1011921 
اسالم در هند و 

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

 2 تاریخ عصر غیبت 1011918 2

 امام غيبت سياسى تاريخ

 حسين، جاسم دوازدهم

  آيتاللهي محمدتقي ترجمه

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

هر  يانتها يادداشتهاي يهفت فصل کتاب )به استثنا
 «کتاب يانتها يريگ جهينت فصل(

-- 1 -- -- 19 * 

 2 تاریخ عثمانی 1011919 1

دولت عثماني از اقتدار تا 
 انحالل

 اسماعيل احمد باقي
 ترجمه: رسول جعفريان

انتشارات پژوهشگاه حوزه و 
 دانشگاه

 * 19 -- 1 -- -- منابع و مآخذ( يفصل اول تا ابتدا يکل کتاب )از ابتدا

5 1011929 
 جنبش های فکری

 و دینی معاصر
2 

دينى ـ سياسى  هاىنهضت
 .حلبى، علي اصغر معاصر

از فصل پنجم  يکل فصل سوم )نهضت در مصر(*بخش
(*کل فصل هفتم )نهضت اخوان 100تا ص  هي)نهضت وهاب

تا ص  هياز فصل نهم )جنبش در سور ي(*بخشنيالمسلم
از فصل  ي(*کل فصل دهم )نهضت در لبنان(*بخش115
تا آخر  215از ص عهي)جنبش اصالح نزد ش ازدهمي

 فصل(*اضافات و استداراکات

 1  

 

19 * 

1 1011923 
تاریخ انقالب 

 2اسالمی 
 * 19  1   کل جزوه جزوه آموزشي 2

3 1011928 
مستشرقان و تاریخ 

 اسالم 
 * 20     کل جزوه جزوه آموزشي 2

9 1011922 
اسالم در مغرب و 

 اندلس
 * 20     کل جزوه جزوه آموزشي 1

 2 2عقائد خاص شیعه 1011302 9
دروس في العقائد الخاصة 

الشيعة االماميه، مهدي ب
 فرمانيان

 21و  25و  19: يدرسها يبه استثنا:  فصل دوم کتاب
 * 20 -- -- -- -- 23و 

   15 جمع واحد

 


