
ملزم به گذراندن آن هستند به شرح ذیل تعیین می گردد:  که دانشجویان دکتری گرایش تاریخ  اسالم تعداد واحدهایی  

                                                                      ( واحد                                                                                                                       8دروس  عمومی ) -1  

(واجد 10دروس تخصصی)   -2     

( واحد18) رساله آموزشی_3  

( واحد36جمعاً)   
 

 برنامه دروس ترم اول )دکتری تاریخ اسالم(
 

92-93لیست واحدهای ارائه شده در نیمسال دوم  سالتحصیلی  برنامه هفتگی امتحانات  

 نام درس تعداد واحد دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه تاریخ

شماره  روز امتحان تاریخ ساعت

 کالس

چها

 رشن

سه 

 شنبه

  ن ع شماره درس گروه ظر نام استاد شنبه یکشنبه دوشنبه

          

  823-13-12   2 
 تاریخ تشیع

          

  824-13-12  تاریخ دوره اموی و عباسی 2  

          

  822-13-12  تاریخ صدر اسالم 2  

 جمع واحدها 6              
 

  وس ترم دوم )دکتری تاریخ اسالم( دربرنامه 
 

92-93لیست واحدهای ارائه شده در نیمسال دوم  سالتحصیلی  برنامه هفتگی امتحانات  

 نام درس تعداد واحد دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه تاریخ

شماره  روز امتحان تاریخ ساعت

 کالس

چها

رشن

 به

سه 

 شنبه

  ن ع شماره درس گروه ظر نام استاد شنبه یکشنبه دوشنبه

          
  804-13-12   2 

 روش تحقیق پیشرفته

          
  801-13-12  تاریخنگاری در ایران 2  

          
  803-13-12  جامعه شناسی تاریخی 2  

 جمع واحدها 6              

 

 

 

 



 

 
 

 برنامه دروس ترم سوم )دکتری تاریخ اسالم( 
 

92-93لیست واحدهای ارائه شده در نیمسال دوم  سالتحصیلی  برنامه هفتگی امتحانات  

 نام درس تعداد واحد دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه تاریخ

شماره  روز امتحان تاریخ ساعت

 کالس

چها

رشن

 به

سه 

 شنبه

استادنام  شنبه یکشنبه دوشنبه   ن ع شماره درس گروه ظر 

          
  826-13-12 تاریخ اسالم در شمال آفریقا  2  

 و اندلس
          

  802-13-12  جغرافیای تاریخی 2  

          
  828-13-12  تاریخ عثمانی 2  

 جمع واحدها 6              

 
 

 

( اسالم )دکتری تاریخرساله دکتری ه برنام  

 

90-91لیست واحدهای ارائه شده در نیمسال دوم سالتحصیلی  برنامه هفتگی امتحانات  

 نام درس تعداد واحد دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه تاریخ

شماره  روز امتحان تاریخ ساعت

 کالس

 ظرفیت نام استاد شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

 کالس

  ن ع شماره درس گروه

            829-13-12 (1رساله دکتری ) 5 -   

            830-13-12 (2رساله دکتری ) 5    

            831-13-12 (3رساله دکتری ) 4    
            832-13-12 (4رساله دکتری ) 4    
 جمع واحدها 18              

 

 
 


