
 

96-97 سالتحصیلی دوم برنامه هفتگی و امتحانی ترم دوم )کارشناسی( گروه تاریخ در نیمسال   

  سالتحصیلی دوماحدهای ارائه شده در نیمسال لیست و برنامه هفتگی امتحانات

 

 نام درس تعداد واحد دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه تاریخ

شماره  روز امتحان تاریخ ساعت

 کالس

چهارشن

هب  

ظر نام استاد شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه

 فی 

  ن ع شماره درس گروه

            9010757 1 -- 
(2تربیت بدنی )  

16-14  3/4/97   فارسی عمومی 3 -- 9010760          یکشنبه 

10-8  20/3/97 1-3    217 یکشنبه  دکتر   

 گراوند

 1 068-13-12  روش تحقیق 2  

12-10  22/3/97 10-12   217 سه شنبه  دکتر    

 شاهرخی
 1 074-13-12 قرائت متون تاریخی  2 -- 

(1به زبان خارجی )  

12-10  23/3/97 8-10   215 چهارشنبه  ر گلشنی دکت   

 راد
 1 084-13-12  گاهشماری وتقویم 2 -- 

12-10  28/3/97 8-10 217 دوشنبه  دکتر گلشنی      

 راد
 1 032-13-12  سلوکی واشکانی 2 -- 

10-8  27/3/97 1-3  217 یکشنبه  12-13-029 1  دکتر خزایی     تاریخ ایران در دوره  4 -- 

1-3   215 ساسانیان    

10-8  29/3/97 10-12 214 سه شنبه  12-13-014 1  دکتر نظری      تاریخ اسالم از میالد  2 -- 

 41پیامبر تا سال 

 هجری

12-10  30/3/97 3-5    217 چهارشنبه  دکتر   

نگرانآه  

 1 036-13-12  تاریخ بیزانس 2 -- 

             1 19  

 جمع واحدها 20             



96-97 تحصیلیسال دومسال نیم)کارشناسی( گروه تاریخ در  چهارم برنامه هفتگی و امتحانی ترم   
 

  سالتحصیلی دوماحدهای ارائه شده در نیمسال لیست و برنامه هفتگی امتحانات

یات و علوم انسانی گروه تاریخدانشکده ادب  نام درس تعداد واحد 

شماره  روز امتحان تاریخ ساعت

 کالس

چهارشن

 به

  ظر نام استاد شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه

 

گرو

 ه

  ن ع شماره درس

10-8  4/4/97   -- 9010774          دوشنبه 

2 
 آئین زندگی )اخالق 

10-8  20/3/97 دکتر    10-12   214 یکشنبه 

 هنگرانآ

 1 059-13-12 --  

2 

اری و گتاریخ ن

 تحوالت آن

10-8  22/3/97 دکتر    8-10   214 سه شنبه 

 شهیدانی

 1 075-13-12 --  

2 

قرائت متون تاریخی 

(2به زبان خارجی )  

12-10  23/3/97   -- 12-13-039 1  گراونددکتر  1-3     217 چهارشنبه 

2 

ت جهان تاریخ تحوال

ط تاسقو 227اسالم از 

ادبغد  

12-10  21/3/97 دکتر   8-10    214 دوشنبه 

 شاهرخی

(2تاریخ تشیع ) 2 -- 043-13-12 1   

10-8  27/3/97   -- 12-13-031 1  رحمتی دکتر 10-12     217 یکشنبه 

2 

تاریخ تحوالت در 

 دوره  سلجوقیا ن

10-8  28/3/97   -- 12-13-034 1  دکتر رحمتی   1-3   214 دوشنبه 

2 

والت دوره تاریخ تح

غوریان وخوارزمشا 

 هیان

12-10  29/3/97 تاریخ تحوالت سیاسی  2 -- 12-13-028 1  دکتر نظری  10-12    214 سه شنبه 

دوره  حمله مغول وایلخا 

 نا ن

12-10  30/3/97 دکتر     8-10  217 چهارشنبه 

 آهنگران

تاریخ تحوالت ایران  2 -- 025-13-12 1 

از زوال ایلخا نا ن تا 

ز صفویهآغا  

12-10  19/3/97  خلیج فارس و سرزمین 2 -- 12-13-047 1  دکتر نظری 3-5     217 شنبه 

  
 

        
 جمع واحدها 20    



96-97سالتحصیلی دوم)کارشناسی( گروه تاریخ در نیمسال  ششم برنامه هفتگی و امتحانی ترم  

 
سالتحصیلی  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

چهارشن

 به

ظر نام استاد شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه

فیت 

 کال

گ

رو

 ه

  ن ع شماره درس

12-10  4/4/97 خانواده دانش 2 -           دوشنبه   

12-10  30/3/97 8-10 214 چهارشنبه  آهنگراندکتر          021-13-12 تاریخ اندیشه های  2 - 

سیاسی در اسالم و 

 ایران

12-10  20/3/97 10-12    217 یکشنبه  12-13-022   طوالبیدکتر    تاریخ تحوالت از آغاز  4 - 

دوره قاجار تا 

10-12  217 مشروطیت     

12-10  22/3/97 8-10   217 سه شنبه  طوالبیدکتر        005-13-12 انقالب مشروطیت تا  2 - 

 انقراض قاجار

10-8  27/3/97 1-3  215 یکشنبه  گلشنی دکتر     

 راد

  073-13-12  فلسفه تاریخ 2 - 
 

10-8  28/3/97 10-12   215 دوشنبه  یاندکتر شهید       012-13-12 تاریخ اروپا از انقالب  2 - 

فرانسه تا جنگ جهانی 

 اول

10-8  29/3/97 ه شنبهس   214  10-8 12-13-061   دکتر شهیدانی     تاریخ هنر و معماری  2 - 

 اسالمی

10-8  23/3/97 3-5    214 چهارشنبه  گلشنی دکتر   

 راد

  045-13-12 تاریخ تمدن های  2 - 

 مشرق زمین
 

10-8  21/3/97 10-12 215 دوشنبه  12-13-18   دکتر آهنگران      اسالم در تاریخ  2 - 

 ممالک قفقاز
روزانه ششمنیمسال  20                

 
 
 

 



 
 

 

 

96-97 تحصیلیسال نیمسال دوم( گروه تاریخ در تاریخ ایران اسالمی دوم )کارشناسی ارشد رنامه هفتگی و امتحانی ترمب  

 

لی سالتحصی دوملیست واحدهای ارائه شده در نیمسال  برنامه هفتگی امتحانات  

وه تاریخدانشکده ادبیات و علوم انسانی گر  نام درس تعداد واحد 

شماره  روز امتحان تاریخ ساعت

 کالس

چهار

 شنبه

سه 

 شنبه

گرو ظرف نام استاد شنبه یکشنبه دوشنبه

 ه

  ن ع شماره درس

10-8  30/3/97 3-5     214 چهارشنبه  دکتر  

 شهیدانی
 2 708-13-12 بررسی جنبش های مردمی  2 -- 

 یکصد سال اخیر

10-8  22/3/97 10-12     215 سه شنبه  دکتر  

 طوالبی

 1 733-13-12 ایران عهد قاجار با تکیه بر  2 - 

 مناسبات خارجی

12-10  23/3/97 1-3    215 چهارشنبه  دکتر   

 خزایی

 1 702-13-12 نقد و بررسی متون تاریخی  2 - 

متن( 10)حداقل   

12-10  29/3/97 10-12    215 سه شنبه  دکتر   

 ثواقب

 1 732-13-12 بررسی تاریخ ایران از  نقد و 2 - 

 صفویه تا قاجار

10-8  20/3/97 3-5    215 یکشنبه  دکتر   

 رحمتی

 1 731-13-12 نقد و بررسی تاریخ  2 - 

 مغوالن،تیموریان،حکومتها

10-8  27/3/97 1-3     214 یکشنبه  دکتر  

 شاهرخی

 1 704-13-12 قرائت متون تاریخی به  2 - 

 زبان عربی

احدهاجمع و 12                

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

96-97تحصیلیسال نیمسال دوم( گروه تاریخ در تاریخ تشیع برنامه هفتگی و امتحانی ترم دوم )کارشناسی ارشد  
 

لی سالتحصی دوملیست واحدهای ارائه شده در نیمسال  برنامه هفتگی امتحانات  

 نام درس تعداد واحد دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه تاریخ

ختاری ساعت شماره  روز امتحان 

 کالس

چهار

 شنبه

یکشن دوشنبه سه شنبه

 به

ظر نام استاد شنبه

 ف

گرو

 ه

  ن ع شماره درس

10-8  30/3/97 1-3  212 چهارشنبه  12-13-838   دکتر گراوند      دولت های شیعی 2  

10-8  23/3/97 10-12   212 چهارشنبه  12-13-839   دکتر گراوند     متون تخصصی 2  

12-10  28/3/97 1-3   212 دوشنبه  12-13-844   دکتر نظری     تاریخ حوزه ها و مرجعیت 2   

12-10  27/3/97 8-10  215 یکشنبه  دکتر     

 شاهرخی

  842-13-12 2زبان تخصصی  2    

12-10  20/3/97 10-12  215 یکشنبه  12-13-847   دکتر رحمتی      شناخت مآخذ تاریخ تشیع 2  

12-10  21/3/97 3-5   215 دوشنبه  12-13-849   دکتر نظری     شیعه در جهان امروز 2  

 جمع واحدها 12              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

96-97نیمسال دوم برنامه دروس ترم دوم )دکتری تاریخ ایران اسالمی( گروه تاریخ   
 

 لیست واحدهای ارائه شده در نیمسال دوم  سالتحصیلی  برنامه هفتگی امتحانات

ادبیات و علوم انسانی گروه تاریخدانشکده   نام درس تعداد واحد 

شماره  روز امتحان تاریخ ساعت

 کالس

چها

رش

 نبه

سه 

 شنبه

گرو ظر نام استاد شنبه یکشنبه دوشنبه

 ه

  ن ع شماره درس

12-10  20/3/97 1-3    212 یکشنبه  12-13-816 1  دکتر ثواقب     2 
روابط خارجی ایران در 

رعصر صفویه تا عصر حاض  

10-8  23/3/97 3-5    212 چهارشنبه  12-13-818 1  دکتر شهیدانی   بررسی و تحلیل اسناد و  2  

مدارک آرشیوی و 

 کتابخانه ای

12-10  27/3/97 8-10   212 یکشنبه  12-13-802 1  دکتر رحمتی     جغرافیای تاریخی ایران 2  

 جمع واحدها 6              

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 

 

 

96-97نیمسال دوم   رم دوم )دکتری تاریخ اسالم( گروه تاریخ برنامه دروس ت  
 

ه شده در نیمسال دوم  سالتحصیلی لیست واحدهای ارائ برنامه هفتگی امتحانات  

 نام درس تعداد واحد دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه تاریخ

شماره  روز امتحان تاریخ ساعت

 کالس

چها

رش

 نبه

سه 

 شنبه

دوشن

 به

بهشن یکشنبه گرو ظر نام استاد 

 ه

  ن ع شماره درس

10-8  20/3/97 8-10    217 یکشنبه  ثواقبدکتر       1 804-13-12   2 
 روش تحقیق پیشرفته

12-10  23/3/97 1-3     215   چهارشنبه  دکتر خانم  

 طوالبی
 1 801-13-12  تاریخ نگاری در ایران 2  

12-10  27/3/97 3-5     215 یکشنبه  خزاییدکتر     1 803-13-12 جامعه شناسی تاریخی  2  

 ایران

          
      

 جمع واحدها 6              

 


