
    
  
  
  
  
  
  
  
  

ه شمار

  درس

دروس جبرانی و 

  انشگاهید پیش
  واحد

شماره   نمره

  درس
  واحد  دروس اصلی

شماره   نمره

  درس
  دروس تخصصی

واح

  د

  نمره

  به حروف  به عدد  به حروف  به عدد  به حروف  به عدد

      2  یتاریخ ایران براساس روایات مل        2  »سمینار «هاي تحقیق در تاریخ  شناخت و روش            

        2  نقد و بررسی اسناد و متون تاریخی            
ی،رومی،عبري،سریانی یونان(قدو بررسی تاریخ ایران باستان درمتون تاریخی ایرانی وغیرایرانین

  اسالمیو ) و چینی
2      

      2  هاي دیگر روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادي ایران باستان با سرزمین        2  فلسفه تاریخ            

      2  بررسی و مطالعه انتقادي ادیان ایران باستان        2  )قرائت متون تاریخی به زبان عربی( ان عربیزب            

            
بطور خاص ( سال اخیرایرانهاي مردمی یکصد بررسی جنبش

  )اسالمیانقالب
      2  هاي ایران باستان شناخت خطوط و زبان        2

            
متقابل باتکیه بر تأثیر ( تاریخ تمدن و فرهنگ اسالمی

  )ایران واسالم
      2  هاي سیاسی، اجتماعی ،اقتصادي و فرهنگی ایران باستان شناخت نظام        2

                2  »باتکیه بر ترجمه متون تاریخی «زبان خارجی             

      :جمع واحد         :جمع واحد       : جمع واحد 

      6  : پایان نامه 

  
  
  
  

 نوع درس

 واحد مورد نیاز

 واحد گذرانده

 جمع کل واحدها پایان نامه  تخصصی اصلی جبرانی

دکتر ناصر                                                 شاسب گوشهله بودکتر فیض ا

  جدیدي

  رئیس دانشکده                                                      مدیر گروه تاریخ  

 علو م انسانی                                                 

 
  .....................................م و نام خانوادگینا

 ..........................................شماره دانشجویی 
 اد اسالمی واحد نجف آباددانشگاه آز

 گرایش تاریخ ایران باستان –لیست تطبیق دروس کارشناسی ارشد تاریخ 
 13..........: ....ال ورود به دانشگاه س

 14 12 6 

    



    
  
  
  
  
  
  
  
  

شماره 

  سدر

دروس جبرانی و 

  دانشگاهی پیش
  واحد

شماره   نمره

  درس
  واحد  دروس اصلی

شماره   نمره

  درس
  دروس تخصصی

واح

  د

  نمره

  به حروف  به عدد  به حروف  به عدد  به حروف  به عدد

      2  مبانی تاریخ تمدن        2  »سمینار «هاي تحقیق در تاریخ  شناخت و روش            

      2  مطالعه و بررسی تاریخ اروپا در عصر باستان        2  متون تاریخینقد و بررسی اسناد و             

      2  مطالعه و بررسی تاریخ اروپا در قرون وسطی        2  فلسفه تاریخ            

      2  جدید مطالعه و بررسی تحوالت سیاسی و اجتماعی اروپا از عصر رنسانس تا پایان قرون        2  )قرائت متون تاریخی به زبان عربی( زبان عربی            

بطور خاص انقالب ( هاي مردمی یکصدسال اخیر ایران بررسی جنبش            

  )اسالمی
      2  معاصر اروپا از انقالب کبیر فرانسه تا پایان قرن نوزدهم مطالعه و بررسی تاریخ        2

  
باتکیه بر تأثیر متقابل ( تاریخ تمدن و فرهنگ اسالمی          

  )ایران واسالم

  2  تاریخ قرن بیستم مطالعه و بررسی        2
    

                2  »باتکیه بر ترجمه متون تاریخی «زبان خارجی             

      :جمع واحد         :جمع واحد       : جمع واحد 

      6  : پایان نامه 

  
  
 

 نوع درس

 واحد مورد نیاز

 واحد گذرانده

 جمع کل واحدها پایان نامه  تخصصی اصلی جبرانی

دکتر ناصر                                                شاسب گوشهله بودکتر فیض ا

  جدیدي

  رئیس دانشکده                                                         مدیر گروه تاریخ     

 علو م انسانی                                                 

 
  .....................................م و نام خانوادگینا
  

 ..........................................شماره دانشجویی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 عمومی جهانگرایش تاریخ  –لیست تطبیق دروس کارشناسی ارشد تاریخ 
 13..........: ....ال ورود به دانشگاه س

 14 12 6 

    



    
  
  
  
  
  
  
  
  

شماره 

  درس

دروس جبرانی و 

  دانشگاهی پیش
  واحد

شماره   نمره

  درس
  واحد  دروس اصلی

شماره   هنمر

  درس
  دروس تخصصی

واح

  د

  نمره

  به حروف  به عدد  به حروف  به عدد  به حروف  به عدد

      2  سیره نبوي        2  »سمینار «هاي تحقیق در تاریخ  شناخت و روش        2  نیاز  زبان پیش  

      2  سیره علوي        2  نقد و بررسی اسناد و متون تاریخی        2  آشنایی با کامپیوتر  

      2  نقد و بررسی تاریخ اسالم تا پایان عباسیان        2  سفه تاریخفل            

      2  ملل و نحل با تکیه بر مسائل اجتماعی و سیاسی        2  )قرائت متون تاریخی به زبان عربی( زبان عربی            

بطور خاص ( هاي مردمی یکصدسال اخیر ایران بررسی جنبش            

  )انقالب اسالمی
      2  )هاي شیعه با تکیه بر اندیشه( اسی و اجتماعی در جهان اسالمهاي سی سیر اندیشه        2

  
باتکیه بر تأثیر متقابل ( تاریخ تمدن و فرهنگ اسالمی          

  )ایران واسالم

  2  تاریخ اسالم در آسیاي مرکزي و شبه قاره هند        2
    

                2  »باتکیه بر ترجمه متون تاریخی «زبان خارجی             

      :جمع واحد         :جمع واحد       : جمع واحد 

      6  : پایان نامه 

  
  
  
 

 نوع درس

 نیازواحد مورد 

 واحد گذرانده

 جمع کل واحدها پایان نامه  تخصصی اصلی جبرانی

دکتر ناصر                                                 شاسب گوشهله بودکتر فیض ا

  جدیدي

   رئیس دانشکده                             مدیر گروه تاریخ                                 

 علو م انسانی                                                  

 
  .....................................م و نام خانوادگینا
  

 ..........................................شماره دانشجویی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 گرایش تاریخ اسالم –لیست تطبیق دروس کارشناسی ارشد تاریخ 
 13..........: ....ال ورود به دانشگاه س

 14 12 6 

    



  
  
  
  
  
  
  
  
  

شماره 

  درس

دروس جبرانی و 

  دانشگاهی پیش
  واحد

شماره   نمره

  درس
  واحد  دروس اصلی

شماره   نمره

  درس
  دروس تخصصی

واح

  د

  نمره

  به حروف  به عدد  به حروف  به عدد  به حروف  به عدد

      2  نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط ساسانیان تا آغاز خالفت عباسی        2  »سمینار «هاي تحقیق در تاریخ  شناخت و روش        2  نیاز  زبان پیش  

      2  نقد و بررسی تاریخ ایران از خالفت عباسی تا سقوط بغداد        2  نقد و بررسی اسناد و متون تاریخی        2  آشنایی با کامپیوتر  

      2  هاي محلی ایران نقد و بررسی تاریخ مغوالن، تیموریان ، حکومت        2  فلسفه تاریخ            

      2  نقد و بررسی تاریخ ایران از صفویان تا ظهور قاجاریه        2  )قرائت متون تاریخی به زبان عربی( زبان عربی            

بطور خاص ( هاي مردمی یکصدسال اخیر ایران بررسی جنبش            

  )میانقالب اسال
      2  ایران در عهد قاجاریه با تکیه بر مناسبات خارجی و نهضت مشروطیت        2

  
باتکیه بر تأثیر متقابل ( تاریخ تمدن و فرهنگ اسالمی          

  )ایران واسالم

  2  تاریخ معاصر ایران        2
    

                2  »باتکیه بر ترجمه متون تاریخی «زبان خارجی             

      :جمع واحد         :جمع واحد       : جمع واحد 

      6  : پایان نامه 

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نوع درس

 واحد مورد نیاز

 واحد گذرانده

 جمع کل واحدها پایان نامه  تخصصی اصلی جبرانی

دکتر ناصر                                                 شاسب گوشهه بولدکتر فیض ا

  جدیدي

  رئیس دانشکده                             مدیر گروه تاریخ                                 

 علو م انسانی                                                    

 14 12 6 

    

 
  .....................................م و نام خانوادگینا
  

 ..........................................شماره دانشجویی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 یگرایش تاریخ ایران اسالم –لیست تطبیق دروس کارشناسی ارشد تاریخ 
 13..........: ....ال ورود به دانشگاه س



  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  

  ه درسشمار
دروس جبرانی و 

  انشگاهید پیش
  واحد

  نمره

  واحد  دروس اصلی  شماره درس

  نمره

  واحد  دروس تخصصی  شماره درس

  نمره

به 

  عدد
  به حروف  به عدد  به حروف  به عدد  به حروف

      2  نگ وتمدن اسالمی از دیدگاه مستشرقافرهن        2  روش شناسی تاریخ          )ره(وصیت نامه امام  

      2  تاریخ علم در تمدن اسالمی        2  نقد متون تاریخی          آشنایی با کامپیوتر  

      2  تاریخ آموزش در تمدن اسالمی        2  تاریخ علم فلسفه            

            
مکاتب تاریخ نگاري در تمدن 

  اسالمی
      2  تاریخ هنر در تمدن اسالمی        2

      2  تاریخ تشکیالت اداري درتمدن اسالمی                      

      2  ثأثیر تمدن اسالمی  برغرب                      

      2  اسالم در رویارویی با غرب                      

                      
سیر اندیشه هاي سیاسی و اجتماعی در تمدن 

  اسالم
2      

      2  شناخت تمدن اسالمی          8  :جمع واحد             

      18  :جمع واحد         6  پایان نامه تحصیلی          :جمع واحد 

  
  
  
 
  
 

 نوع درس

 واحد مورد نیاز

 جمع کل واحدها پایان نامه  تخصصی اصلی جبرانی

  دکتر                                                 شاسب گوشهله بودکتر فیض ا

  رئیس دانشکده                              مدیر گروه تاریخ                                 

 علو م انسانی                                                 

 
  .....................................م و نام خانوادگینا

 ..........................................شماره دانشجویی 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 تطبیق دروس کارشناسی ارشد تاریخ فرهنگ وتمدن اسالمی لیست
 13..........: ....ال ورود به دانشگاه س

 8 18 6 


