
 
 

 تعداد واحدهایی که دانشجویان کارشناسی ارشد رشته تاریخ تشیع  ملزم به گذراندن آن هستند به شرح ذیل تعیین می گردد:

                                                                         ( واحد                                                                                                                       28دروس  تخصصی)  -1  

( واحد4پایان نامه تحصیلی)  _3  

( واحد32جمعاً)   

ول )کارشناسی ارشد تاریخ تشیع( گروه تاریخ برنامه ترم ا  

 

لی سالتحصی دوملیست واحدهای ارائه شده در نیمسال  برنامه هفتگی امتحانات  

 نام درس تعداد واحد دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه تاریخ

شماره  روز امتحان تاریخ ساعت

 کالس

چهار

 شنبه

سه 

 شنبه

ظر نام استاد شنبه یکشنبه دوشنبه

 ف

  ن ع شماره درس گروه

            837-13-12  فرقه های شیعی 2  

            846-13-12  تاریخ نگاری تشیع 2  

            841-13-12 (1زبان تخصصی ) 2     

            845-13-12  شیعه و تمدن اسالمی 2  

 جمع واحدها 8              

 
 

 برنامه ترم دوم )کارشناسی ارشد تاریخ تشیع( گروه تاریخ 
 

لی سالتحصی دوملیست واحدهای ارائه شده در نیمسال  برنامه هفتگی امتحانات  

 نام درس تعداد واحد دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه تاریخ

ساع

 ت

شماره  روز امتحان تاریخ

 کالس

چهار

 شنبه

سه 

 شنبه

ظر نام استاد شنبه یکشنبه دوشنبه

 ف

  ن ع شماره درس گروه

            838-13-12  دولت های شیعی 2  

            839-13-12  متون تخصصی 2  

            844-13-12  تاریخ حوزه ها و مرجعیت 2   

            842-13-12 2زبان تخصصی  2    

            847-13-12  شناخت مآخذ تاریخ تشیع 2  

            849-13-12  شیعه در جهان امروز 2  

 جمع واحدها 12              

 

 

 



 

 

 

 

 

)گروه تاریخ(ارشد تاریخ تشیع  کارشناسی برنامه ترم سوم    

 

  اول لیست واحدهای ارائه شده در نیمسال  برنامه هفتگی امتحانات

 

 نام درس تعداد واحد دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه تاریخ

شماره  روز امتحان تاریخ ساعت

 کالس

چهار

 شنبه

  ن ع شماره درس گروه ظر نام استاد شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه

          
  840-13-12  - 2 

 مراکز تشیع

          
  850-13-12  تاریخ اندیشه سیاسی شیعه 2 - 

          
  843-13-12  تشیع در آثار مستشرقان 2 - 

          
  848-13-12 دانشمندان شیعی و مهمترین  2 - 

 آثار علمی مکتوب

              8 

 

 جمع واحدها

 
 
 

)گروه تاریخ( تاریخ تشیع ارشدترم چهارم کارشناسی برنامه   
 

 لیست واحدهای ارائه شده در نیمسال اول   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

            851-13-12 پایان نامه ارشد تاریخ  4 - 

 تشیع

نیمسال چهارم                 

 کارشناسی ارشد

 


