
 89-89 سـال تحصیلي -رشته  تاريخ اسالم )غیرحضوری( –مقطـع سطح سه  دومي دروس نیمسال ارزشیابفهـرست عناوين و 

 

 رشته تاريخ اسالم)غیرحضوری( –ه ـدروس مقطـع سطح س محدودهفهـرست عناوين و 
 89-89تحصیلي  دومنیمسـال 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  تکالیف ایستگاهی و تحقیق، شفاهینمرات 

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

 

  97ورودی 

ف
دی

ر
 

 درس عنوان کد درس

واحد
 

 محدوده منبع امتحان
 شیوه ارزشـیابی

 اسکورم
 کارعملي تحقیق میاني

فعالیت 
 اسکورم

 پاياني شفاهي

 2 3اصول فقه 2041403 1
مرحوم « اصول الفقه »

 ره مظفر
  14 4 2    از اول عام و خاص تا پايان مجمل و مبین

 3 3فقه 2041203 2
 هالفق في تمهیديه دروس»

 رباق تألیف« االستداللي
 ايرواني

  11  2   3 قضا ، شهادات ، اقرار

  19    3  کل جزوه جزوه آموزشي 2 تاریخ خلفاء 2041303 3

4 2041314 

سیره رسول خدا و 

 علیهم اسالماهل بیت 

 (3و1)

  14  3   3 کل جزوه جزوه آموزشي 3

  19  3    کل جزوه جزوه آموزشي 2 فلسفه تاریخ 2041301 1

  12 جمع واحد
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  96ورودی 

ف
دی

ر
 

 درس عنوان کد درس

واحد
 

 محدوده منبع امتحان
 شیوه ارزشـیابی

 اسکورم
 تحقیق میانی

 فعالیت
تکالیف  کارعملي پایانی شفاهی

 اسکورم ايستگاهي

 2 4اصول فقه 2041404 1
مرحوم « اصول الفقه »

 ره مظفر

 «حجیت ظواهر» الباب الخامس المقصد الثالث: ابتدایاز 
ه )ب« اصول العملیهامباحث » ابتدای المقصد الرابعتا 

 مباحث شهرت، سیره، قیاس ( استثناء:
    2 4 14  

 3 4فقه 2041204 2
 في تمهیديه دروس»

 ألیفت« االستداللي الفقه
 ايرواني باقر

انفال و مشترکات، حدود، ديات )به استثنای  بحث 
 «(من احکام القتل» تاابتدای بحث« مقاديرالديات»

3    2  11  

3 2041302 
کلیات تاریخ تمدن 

 اسالمی
  19  3     کل جزوه جزوه آموزشي 2

4 2041311 
 علیهمتاریخ اهل بیت

 3 السالم
  19     3  کل جزوه آموزشيجزوه  2

  19     3  کل جزوه جزوه آموزشي 2 سنت های تاریخی 2041304 1

  9   1 9   کل جزوه جزوه آموزشي 2 عربی معاصر 2041103 6

           14 جمع واحد  
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  94ورودی 
 

ف
دی

ر
 

 درس عنوان کد درس

واحد
 

 محدوده منبع امتحان

 شیوه ارزشـیابی

 اسکورم
 تحقیق میاني

 فعالیت
 پاياني

 کارعملي
تکالیف 
 ايستگاهي

 اسکورم

1 2041334 
تاریخ انقالب 

 1اسالمى 
    کل جزوه جزوه آموزشي 2

 
3 19  

  9  1 9   کل جزوه جزوه آموزشي 2 عربی معاصر 2041103 2

3 2041601 
عقائد خاص 

 1شیعه 
2 

دروس في العقائد 
الشیعة االمامیه، بالخاصة 

 مهدی فرمانیان.
     «12و  11، 9، 9شماره  یدرسها یصل اول کتاب؛ به استثناف»

 
21  

 
 

  9   کل جزوه جزوه آموزشي 2 3زبان انگلیسی 2043103
 

12  

  19 3     کل جزوه جزوه آموزشي 2 تاریخ عباسیان 2041317 1

6 2041333 
جنبش های 

 فکری
2 

هاى دينى ـ نهضت
، علي سیاسى معاصر

 .حلبىاصغر 

تا  هیاز فصل پنجم )نهضت وهاب يکل فصل سوم )نهضت در مصر(*بخش
هم از فصل ن ي(*بخشنی(*کل فصل هفتم )نهضت اخوان المسلم111ص 

 ي(*کل فصل دهم )نهضت در لبنان(*بخش114تا ص  هي)جنبش در سور
تا آخر  214از ص عهی)جنبش اصالح نزد ش ازدهمياز فصل 

 «فصل(*اضافات و استداراکات

 3 
 

 

  

19  

 2 1تفسیر قرآن  2041301 9
جزوه برگرفته از 

 مجمع البیانتفسیر 
    کل جزوه

 
3 19  

          14 جمع واحد  

 

 

 

 

 

 

 



 89-89 سـال تحصیلي -رشته  تاريخ اسالم )غیرحضوری( –مقطـع سطح سه  دومي دروس نیمسال ارزشیابفهـرست عناوين و 

 دروس بیشتر

 

ف
دی

ر
 

 درس عنوان کد درس

واحد
 

 محدوده منبع امتحان
 شیوه ارزشـیابی

 اسکورم
 تحقیق میاني

فعالیت 
 اسکورم

 پاياني شفاهي

 3 تاریخ تشیع 2041309 1

تک  تاريخ تشیع
گروه تاريخ ،  جلدی

حوزه و  پژوهشگاه
 .دانشگاه

، دوم، اول یو بخشها اتیبخش ششم )کل یکتاب تا ابتدا یاز ابتدا
 سوم، چهارم و پنجم(

3  3  14  

 2 3تفسیر قرآن  2041303 2
 متنجزوه برگرفته از 
 عربي المیزان

  19  3   (سوره نساء 91تا  36آيه  ابتدای ازکل جزوه )

3 2041313 
تاریخ اهل 

 2«السالمعلیهم»بیت
  19   3  کل جزوه جزوه آموزشي 2

4 
2043301 

به  96ورودی 

 قبل

روش تحقیق 

 درتاریخ
2 

روش پژوهش در 
تاريخ شناسي از دکتر 

 حسن حضرتي

ل )در آخر کتاب( و ارسا وستهایپ یتا ابتدا خيتار يمبان یاز ابتدا»
 «يو برنامه پژوهش يمطابق کالس کارگاه ق،یتحق

 11   11  

     21    4 پایان نامه 2043401 1

   13 جمع واحد

 


