
 مالحظات پیش نیاز نوع درس تعداد واحد نام درس کد درس ترم اول

 گزٍُ سببى اًگلیسی ............................... ػوَهی 3 سببى خبرجِ 8028

 گزٍُ هؼبرف ............................... ػوَهی 0 (8اسالهی ) اًذیطِ 8028

 دکتز هَهٌی ............................... پبیِ 0 زاى(کلیبت جغزافیب )بب تکیِ بز جغزافیبی ای 00807288

 دکتز هَهٌی ............................... پبیِ 0 ضٌبسیهببًی جبهؼِ 00807280

 جوٌذسادُرادکتز  ............................... پبیِ 0 کلیبت ٍ هببًی ػلن تبریخ 00807228

 دکتز دیشجی ............................... اختػبغی 4 ّب تب ّخبهٌطیبىٍ آریبئی ّبتبریخ ایزاى اس ایالهی 00807285

 دکتز هَهٌی ............................... پبیِ 0 ضوبری ٍ تمَینگبُ 00807228

 دکتز هَهٌی ............................... اختػبغی 89جوغ  0 تبریخ یًَبى ٍ رٍم ببستبى 00807238
 

 مالحظات پیش نیاز نوع درس تعداد واحد نام درس کد درس م دومتر

 فبرسی گزٍُ ادبیبت ............................... ػوَهی 3 سببى فبرسی 8008

 بذًی گزٍُ تزبیت ............................... ػوَهی 8 (8تزبیت بذًی ) 8029

 دکتز هَهٌی ............................... پبیِ 0 رٍش تحمیك در تبریخ 00807226

 جوٌذسادُرادکتز  ............................... اختػبغی 0 48)ظ( تب سبل  تبریخ اسالم اس هیالد پیبهبز 00807232

 دکتز هَهٌی ببستبى تبریخ یًَبى ٍ رٍم اختػبغی 0 تبریخ بیشاًس 00807239

 جوٌذسادُرادکتز  ............................... اختػبغی 0 سًذگی ائوِ هؼػَهیي )ع( 00807235

 دکتز دیشجی ّب تب ّخبهٌطیبىّب ٍ آریبئیاس ایالهیتبریخ ایزاى  اختػبغی 0 تبریخ ایزاى در دٍرُ سلَکی ٍ اضکبًی 00807286

 دکتز دیشجی ٌطیبىّب تب ّخبهّب ٍ آریبئیاس ایالهیتبریخ ایزاى  اختػبغی 4 تبریخ ایزاى در دٍرُ سبسبًیبى 00807287

 گزٍُ هؼبرف ............................... ػوَهی 02جوغ  0 اخالق ٍ تزبیت  اسالهی 8023
 

 مالحظات پیش نیاز نوع درس تعداد واحد نام درس کد درس سوم ترم

 بذًیگزٍُ تزبیت  ............................... ػوَهی 8 (0تزبیت بذًی ) 8082

 دکتز دیشجی ............................... اختیبری 0 ّبی پیطذادی ٍ کیبًیسلسلِ تبریخ 00807245

 دکتز هَهٌی ............................... پبیِ 0 لزائت هتَى تبریخی بِ سببى ػزبی 00807223

 گزٍُ سببى اًگلیسی سببى خبرجِ پبیِ 0 (8لزائت هتَى تبریخی بِ سببى خبرجی ) 00807224

 دکتز عبلؼی 48)ظ( تب  تبریخ اسالم اس هیالد پیبهبز اختػبغی 0 ّجزی 007تب  42تبریخ اسالم اس سبل  00807238

 دکتز عبلؼی تبریخ ایزاى در دٍرُ سبسبًیبى اختػبغی 0 تبریخ تحَالت ایزاى اس ٍرٍد اسالم تب پبیبى حکَهت ػلَیبى 00807288

 دکتز عبلؼی تبریخ ایزاى در دٍرُ سبسبًیبى اختػبغی 0 بى ٍ دیلویبى ٍ غشًَیبىتبریخ تحَالت سیبسی ایزاى سبهبًی 00807289

 دکتز دیشجی ............................... اختیبری 0 آضٌبیی بب خغَط ٍ سیبًْبی ایزاًی پیص اس اسالم 00807258

 دکتز چوٌکبر تبریخ بیشاًس اختػبغی 0 تبریخ ارٍپب در لزٍى ٍسغی 00807242

 دکتز دیشجی ............................... اختیبری 89جوغ  0 ضٌبخت ٍ ًمذ هٌببغ ٍ هآخذ تبریخ ایزاى پیص اس اسالم 00807247
 

 مالحظات پیش نیاز نوع درس تعداد واحد نام درس کد درس چهارم ترم

 گزٍُ هؼبرف ............................... ػوَهی 0 هتَى اسالهی 8024

 دکتز هَهٌی ............................... اختػبغی 0 ( )اس آغبس تب لزى پٌجن ّجزی(8تبریخ تطیغ ) 00807233

 دکتز عبلؼی ............................... پبیِ 0 (8لزائت هتَى تبریخی بِ سببى فبرسی ) 00807220

 گزٍُ سببى اًگلیسی (8تبریخی بِ سببى خبرجی )لزائت هتَى  پبیِ 0 (0لزائت هتَى تبریخی بِ سببى خبرجی ) 00807225

 دکتز سبالری کلیبت ٍ هببًی ػلن تبریخ پبیِ 0 تبریخ ًگبری ٍ تحَالت آى در ایزاى ٍ ... 00807227

 دکتز هَهٌی 007ُتب  48تبریخ تحَالت اسالم اس  اختػبغی 0 ّجزی تب سمَط بغذاد 007تبریخ تحَالت اسالم اس  00807230

 دکتز عبلؼی دیلویبى ٍ غشًَیبى تبریخ تحَالت سبهبًیبى، اختػبغی 0 ایزاى در دٍرُ سلجَلیبىریخ تحَالت سیبسی تب 00807202

 دکتز عبلؼی دیلویبى ٍ غشًَیبى تبریخ تحَالت سبهبًیبى، اختػبغی 0 ایزاى در دٍرُ غَریبى ٍ خَارسهطبّیبى تبریخ تحَالت سیبسی 00807208

 دکتز سبالری دیلویبى ٍ غشًَیبى تحَالت سبهبًیبى،تبریخ  اختػبغی 0 ی ایزاى در حولِ هغَل ٍ ایلخبًبىتبریخ تحَالت سیبس 00807200

 دکتز چوٌکبر تبریخ ارٍپب در لزٍى ٍسغی اختػبغی 02جوغ  0 تبریخ ارٍپب در لزٍى جذیذ 00807248
 

 مالحظات پیش نیاز نوع درس تعداد واحد نام درس کد درس پنجم ترم

 دکتز سبالری تبریخ ایزاى در حولِ هغَل ٍ ایلخبًبى اختػبغی 0 اس سٍال ایلخبًبى تب غفَیِ تبریخ ایزاى 00807203

 دکتز سبالری تبریخ ایزاى در حولِ هغَل ٍ ایلخبًبى اختػبغی 4 تبریخ تحَالت سیبسی ٍ ...در دٍرُ غفَیبى 00807204

 دکتز عبلؼی تب سمَط بغذاد 007تبریخ  اسالم اس  تػبغیاخ 0 ّجزی 82تب  7تبریخ تحَالت اسالم اس لزى  00807236

 دکتز چوٌکبر تبریخ ارٍپب در لزٍى جذیذ اختػبغی 0 تبریخ ارٍپب اس اًمالة فزاًسِ تب جٌگ جْبًی اٍل 00807240

 دکتز عبلؼی (8تبریخ تطیغ ) اختػبغی 0 ّجزی( 82تب  5( )اس لزى 0تبریخ تطیغ ) 00807234

 دکتز عبلؼی 00807229 پبیِ 0 یخ اجتوبػی ایزاىهببًی تبر 00807229

 دکتز عبلؼی (8لزائت هتَى تبریخی بِ سببى فبرسی ) اختیبری 0 (0لزائت هتَى تبریخی بِ سببى فبرسی ) 

 دکتز چوٌکبر ............................... اختیبری 0 ّبی ّوجَارتبریخ خلیج فبرس ٍ سزسهیي 00807284

 دکتز ارجوٌذسادُ ............................... اختیبری 02جوغ 0 زٌّگ ٍ توذى اسالهیتبریخ ف 00807288
 

 مالحظات پیش نیاز نوع درس تعداد واحد نام درس کد درس ششم ترم

 گزٍُ هؼبرف (8اسالهی ) اًذیطِ ػوَهی 0 (0اسالهی ) اًذیطِ 8020

 دکتز  سبالری دٍرُ غفَیبى تحَالت سیبسیتبریخ  اختػبغی 0 بىتبریخ سیبسی ایزاى در دٍرُ افطبریبى ٍ سًذی 00807205

 دکتز چوٌکبر تبریخ تحَالت سیبسی دٍرُ غفَیبى اختػبغی 4 تبریخ سیبسی ایزاى اس لبجبر تب اًمالة هطزٍعیت 00807206

 دکتز چوٌکبر فَیبىتبریخ تحَالت سیبسی دٍرُ غ اختػبغی 0 اًمالة هطزٍعیت ٍ تحَالت ایزاى تب اًمزاؼ لبجبر 00807207

 دکتز ارجوٌذسادُ  82تب  7بریخ جْبى اسالم اس لزى ت اختػبغی 0 تبریخ ػثوبًی ٍ خبٍرهیبًِ 00807237

 دکتز چوٌکبر اٍل جْبًی تبریخ ارٍپب اس اًمالة فزاًسِ تب جٌگ اختػبغی 0 کٌَىتبریخ ارٍپب اس جٌگ جْبًی اٍل تب 00807243

 دکتز ارجوٌذسادُ ............................... اختیبری 0 ضَرٍیتبریخ رٍسیِ ٍ اتحبد  00807274

 دکتز هَهٌی ............................... اختیبری 0 تبریخ ًفت در ایزاى ٍ خبٍرهیبًِ 00807277

 سبالریدکتز  ............................... اختیبری 02جوغ  0 ّبی اسالهیجغزافیبی تبریخی سزسهیي 00807259
 

 مالحظات پیش نیاز نوع درس تعداد واحد نام درس کد درس هفتم ترم

 دکتز ارجوٌذسادُ ............................... پبیِ 0 هببًی ػلن سیبست 00807283

 دکتز ارجوٌذسادُ ............................... پبیِ 0 ّبی سیبسی در ایزاى ٍ اسالمتبریخ اًذیطِ 00807282

 دکتز چوٌکبر ى در ایزاىتبریخ ًگبری ٍ تحَاالت آ پبیِ 0 فلسفِ تبریخ 00807284

 دکتز چوٌکبر تبریخ اًمالة هطزٍعِ تب اًمزاؼ لبجبر اختػبغی 4 هزداد 08تبریخ تحَالت ایزاى اس اًمزاؼ لبجبر تب کَدتبی  00807208

 دکتز ارجوٌذسادُ خ اًمالة هطزٍعِ تب اًمزاؼ لبجبرتبری اختػبغی 0 ّبی تبریخی آىاًمالة اسالهی ٍ ریطِ  00807209

 دکتز ارجوٌذسادُ ............................... اختیبری 0 تبریخ تفکز سیبسی در دٍرُ لبجبر 00807289

 دکتز سبالری ............................... اختیبری 0 تبریخ ػزفبى ٍ تػَف در ایزاى ٍاسالم 00807286

 خبًَادُ ٍ جوؼیت داًص 8007
 الشاهی -اختیبری 0

 )جشٍ درٍس ػوَهی(

 (ٍاحذ 0)بِ بؼذ، درس جذیذ داًص خبًَادُ ٍ جوؼیت  8390اس سبل 

  88جوغ  .اضبفِ گزدیذ (ٍاحذ 8)بِ جبی درس جوؼیت ٍ تٌظین خبًَادُ 

واحود   22،  واحد عمووم   11ببیذ  داًطجَیبى -2ای ًگزدًذ. ضَد کِ داًطجَیبى بز اسبس بزًبهِ ّفت تزهی اًتخبة ٍاحذ ًوبیٌذ تب دچبر هطکل تذاخل بزًبهِببضذ. تَغیِ هیًطجَ هیاست ٍ هسئَلیت ػذم رػبیت آى هتَجِ ضخع دا ًیبسّب الشاهیپیصّوِ رػبیت  -1 توجه:

  ّب ٍجَد دارد.ارد استثٌبیی بب تَجِ بِ ضزایظ خبظ، احتوبل تغییز جشیی در ٍاحذّبی بؼضی اس تزمدر هَ -3 ببضذ، بگذراًٌذ.ٍاحذ هی 138در مجموع را کِ  واحد اختصاص  81، و  واحد پایه 21،  اختیاری



  

 های کارشناس  ارشد )گرایش ایران باستان(درس

 مالحظات پیش نیاز نوع درس تعداد واحد نام درس کد درس ترم اول

 دکتز چوٌکبر - اغلی 0 فلسفِ تبریخ 

 سبالریدکتز  - اغلی 0 بریخّبی تحمیك در تضٌبخت رٍش 

 دکتز دیشجی - اغلی 4 سببى خبرجی بب تکیِ بز هتَى تبریخی 

 دکتز هَهٌی - اغلی 0 سببى ػزبی لزائت هتَى تبریخی 

    82جوغ   

 

 مالحظات پیش نیاز نوع درس تعداد واحد نام درس کد درس ترم دوم

 جیدکتز دیش - اغلی 0 کلیلت تبریخ ایزاى لبل اس اسالم 

 دکتز دیشجی - تخػػی گزایص 0 ّبی سیبسی، اجتوبػی، التػبدی ٍ فزٌّگی ایزاى ببستبىًظبم 

 دکتز دیشجی - تخػػی گزایص 0 ایزاى ببستبى  رٍابظ سیبسی، فزٌّگی ٍ التػبدی 

 سادُدکتز للی - تخػػی گزایص 0 بزرسی ٍ هغبلؼِ اًتمبدی ادیبى ایزاى ببستبى 

    8جوغ   

 

 مالحظات پیش نیاز نوع درس تعداد واحد نام درس کد درس ترم سوم

 دکتز دیشجی - تخػػی گزایص 0 تبریخ ایزاى ببستبى در هتَى ایزاًی ٍ غیز ایزاًی 

 دکتز دیشجی - تخػػی گزایص 0 تبریخ ایزاى ببستبى بز اسبس رٍایبت هلی 

 سادُدکتز للی - تخػػی گزایص 0 ّبی ایزاى ببستبى ضٌبخت خغَط ٍ سببى 

 دکتز سبالری - اغلی 0 ًمذ ٍ بزرسی هتَى تبریخی 

    8جوغ   
 

 

    8 رسبلِ 

 30هجوَع                                                                                                                                                           

 ًیبس اًتخبة کٌٌذ:ّبی سیز را ًیش اس دٍرٓ کبرضٌبسی بِ ػٌَاى درٍس پیصسهبى بب درٍس یبد ضذُ، درسببیست ّنببضٌذ، هیِ دارای هذرنِ کبرضٌبسی غیز اس رضتِ تبریخ هیداًطجَیبًی ک

  :ترم یک

  کلیبت ٍ هببًی ػلن تبریخ

  (8لزائت هتَى تبریخی بِ سببى فبرسی )

  یخ ایزاى پیص اس اسالمضٌبخت ٍ ًمذ هٌببغ ٍ هآخذ تبر

  :ترم دو

 جغزافیبی تبریخی ایزاى

 

 های کارشناس  ارشد )گرایش ایران اسالم (درس

 مالحظات پیش نیاز نوع درس تعداد واحد نام درس کد درس ترم اول

 دکتز چوٌکبر - اغلی 0 فلسفِ تبریخ 

 دکتز سبالری - اغلی 0 ّبی تحمیكضٌبخت رٍش 

 دکتز سبالری - اغلی 0 ریخیتب ًمذ ٍ بزرسی هتَى 

 دکتز ارجوٌذسادُ - اغلی 0 تبریخ فزٌّگ ٍ توذى اسالهی 

    8جوغ   

 

 مالحظات پیش نیاز نوع درس تعداد واحد نام درس کد درس مترم دو

 دکتز عبلؼی - تخػػی گزایص 0 ًمذ ٍ بزرسی تبریخ ایزاى اس سمَط سبسبًیبى تب آغبس خالفت ػببسی 

 دکتز عبلؼی - تخػػی گزایص 0 تبریخ ایزاى اس خالفت ػببسی تب سمَط بغذادًمذ ٍ بزرسی  

 دکتز سبالری - تخػػی گزایص 0 ًمذ ٍ بزرسی تبریخ ایزاى هغَالى ٍ تیوَریبى 

 گزٍُ سببى اًگلیسی - اغلی 4 سببى خبرجی بب تکیِ بز هتَى تبریخی  

 دکتز هَهٌی - اغلی 0 سببى ػزبی )لزائت هتَى تبریخی( 

     80جوغ   

 

 مالحظات پیش نیاز نوع درس تعداد واحد نام درس کد درس ترم سوم

 دکتز سبالری - تخػػی گزایص 0 اس غفَیِ تب لبجبر 

 دکتز چوٌکبر - تخػػی گزایص 0 ایزاى در ػْذ لبجبر هٌبسببت خبرجی 

 دکتز عبلؼی - تخػػی گزایص 0 تبریخ هؼبغز ایزاى 

    6جوغ   

 

    8 رساله 

 30هجوَع                                                                                                                                                           

 ًیبس اًتخبة کٌٌذ:سیز را ًیش اس دٍرٓ کبرضٌبسی بِ ػٌَاى درٍس پیص ّبیسهبى بب درٍس یبد ضذُ، درسببیست ّنببضٌذ، هیداًطجَیبًی کِ دارای هذرنِ کبرضٌبسی غیز اس رضتِ تبریخ هی

 : ترم یک

  ٍ هببًی ػلن تبریخ کلیبت

  (8لزائت هتَى تبریخی بِ سببى فبرسی )

  ترم دو:

  جغزافیبی تبریخی ایزاى

 (0لزائت هتَى تبریخی بِ سببى فبرسی )

 

 

 ارشد کارشناس  کل کل دروس اساتید

 6 00 08 دکتز چوٌکبر

 4 02 04 دکتز هَهٌی

 80 86 08 دکتز سبالری

 4 00 06 ارجوٌذسادُ دکتز

 6 02 06 دکتز عبلؼی

 86 86 30 دکتز دیشجی


