
 99-400 سـال تحصیلي -رشته  تاريخ اسالم )غیرحضوری( مقطـع سطح سه  دومي دروس نیمسال ارزشیابفهـرست عناوين و 

 بسمه تعالي

 رشته تاريخ اسالم)غیرحضوری( –ه  ـ های دروس مقطـع سطح س فهـرست عناوين و سرفصـل
 99-1400تحصیلي سال وم  نیمسـال د امتحان مجدد 

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  ، شفاهی تکالیف ایستگاهی و تحقیقنمرات   •

 

 

 ( 2)ترم  99ورودی 

ف
دی

ر
 

 درس عنوان کد درس

واحد
 

 محدوده منبع امتحان 
 شیوه ارزشـیابی

 اسکورم 
 تحقیق میاني

فعالیت 
 اسکورم

 پاياني  شفاهي  کارعملي 

 2 2اصول فقه   3051402 1
»اصول الفقه « مرحوم  

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

 
4 14 * 

 3 2فقه 3051302 2
 الفقه في تمهیديه »دروس

  باقر تألیف« االستداللي
 ايرواني 

 2  3 قضا ، شهادات ، اقرار 
 

 15 * 

 * 17    3  کل جزوه جزوه آموزشي 2 تاریخ خلفاء  3051808 3

4 3051814 

سیره رسول خدا و 

  علیهم اسالماهل بیت 

 ( 2و1)

 3  3 کل جزوه جزوه آموزشي 3

 

 14 * 

  3   کل جزوه جزوه آموزشي 2 فلسفه تاریخ  3051801 5
 17 * 

6 3051806 
 جهان در آستانه 

 بعثت
 3   کل جزوه جزوه آموزشي 2

 
 17 * 

7 3002210 
مسأله یابی و منبع  

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

    14.5 جمع واحد 
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 ( 4)ترم  98ورودی 

 

ف
دی

ر
 

 درس عنوان کد درس

واحد
 

 محدوده امتحان منبع 
 تدریس  شیوه ارزشـیابی

 تحقیق میانی
 فعالیت

تکالیف  ارعملي ک اسکورم  پایانی شفاهی 
 اسکورم ايستگاهي

 2 4اصول فقه 3051404 1
»اصول الفقه «  

 ره  مرحوم مظفر

»حجیت ظواهر« تا   ابتدای الباب الخامساز  مقصد سوم 
  « )به استثناء:اصول العملیهامباحث  » ابتدای المقصد الرابع 

 مباحث شهرت، سیره، قیاس ( 
    2 4 14 * 

 3 4فقه 3051304 2
 في تمهیديه »دروس

«  االستداللي الفقه
 ايرواني باقر تألیف

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

3    2  15 * 

3 3051803 
کلیات تاریخ تمدن  

 اسالمی 
 * 17  3     کل جزوه جزوه آموزشي 2

4 3051811 
 علیهمتاریخ اهل بیت

  2السالم 
 * 17     3  کل جزوه آموزشيجزوه  2

5 3051804 
  سنت های تاریخی

 در قرآن و روایات
 * 17     3  کل جزوه جزوه آموزشي 2

 -- 8   5 7   کل جزوه جزوه آموزشي 2 عربی معاصر  3051102 6

           13 جمع واحد  
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 ( 6)ترم  97ورودی 
 

ف
دی

ر
 

 درس عنوان کد درس

واحد
 

 محدوده امتحان منبع 

 تدریس  شیوه ارزشـیابی

 تحقیق میاني
 فعالیت 

 اسکورم  پاياني
 کارعملي 

تکالیف 
 ايستگاهي

 اسکورم 

1 3051825 
تاریخ انقالب  

 1اسالمى 
    کل جزوه جزوه آموزشي 2

 
3 17 * 

2 3051813 
علیهم تاریخ اهل بیت 

 4 السالم
 * 17    3  کل جزوه جزوه آموزشي 2

3 3051601 
عقائد خاص  

 1شیعه 
2 

دروس في العقائد 
الشیعة االمامیه،  بالخاصة 

 مهدی فرمانیان.
     12و  10، 8، 7شماره  یدرسها یفصل اول کتاب؛ به استثنا

 
20 * 

4 3052102 
  تخصصی زبان

 2انگلیسی
  8   کل جزوه جزوه آموزشي 2

 
12 -- 

 * 17 3     کل جزوه جزوه آموزشي 2 تاریخ عباسیان  3051817 5

6 3051828 

جنبش های  

و دینی   فکری

 معاصر 

2 
هاى دينى ـ نهضت

، علي  سیاسى معاصر
 .حلبىاصغر 

کل فصل سوم )نهضت در مصر(*بخشي از فصل پنجم )نهضت وهابیه تا  
(*کل فصل هفتم )نهضت اخوان المسلمین(*بخشي از فصل نهم  100ص 

(*کل فصل دهم )نهضت در لبنان(*بخشي 154سوريه تا ص  )جنبش در 
تا آخر   214از فصل يازدهم )جنبش اصالح نزد شیعه از ص

 فصل(*اضافات و استداراکات 

 3  

  

17 * 

 2 1تفسیر قرآن  3051201 7
 جزوه آموزشي از: 

متن عربي تفسیر 
 مجمع البیان

    کل جزوه

 

3 17 * 

          14 مع واحد ج  
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 شتریدروس ب

 

ف
دی

ر
 

 درس عنوان کد درس

واحد
 

 محدوده منبع امتحان 
 شیوه ارزشـیابی 

 اسکورم 
 تحقیق میاني

 کار 
 عملي  

 فعالیت
 اسکورم 

 پاياني شفاهي

1 

3052201 

به 96ورودی

 ماقبل

روش تحقیق 

 درتاریخ 
2 

روش پژوهش در تاريخ  
شناسي از دکتر حسن  

 حضرتي

ابتدای پیوستها)آخر از ابتدايي مباني تاريخ تا 
کتاب(و ارسال تحقیق،مطابق کالس کارگاهي و 

 برنامه پژوهشي
-- 10 

 

-- -- 10 -- 

 -- 5 -- -- 15 -- -- استاد + کالس برخط سيکل جزوه + تدر جزوه آموزشی 0.5 روش نقد وتحلیل  3002214 2

    2.5 جمع واحد

 


