
  
  

  آباد  دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف
  )بعد از اسالمتاریخ ایران گرایش (لیست تطبیق دروس دکتري تخصصی رشته تاریخ 

  دروس اصلی  شماره درس
تعداد 
  واحد

  نمره
  دروس تخصصی  شماره درس

تعداد 
  واحد

  نمره
رساله،   شماره درس

  نامه پایان

تعداد 
  واحد

  نمره
به 

  عدد 
به   به حروف

  عدد 
به   به حروف 

  عدد 
  به حروف

تاریخنگاري در   
تحوالت سیاسی، اجتماعی، اداري و         2  ایران

      20  رساله        2  اقتصادي ایران بعد از اسالم

  
جغرافیاي 

  2  تاریخی ایران
      

  2  تاریخ اجتماعی ایران بعد از اسالم
دروس   شماره درس    

تعداد   عمومی 
  واحد

  نمره
به 

  عدد 
  به حروف

شناسی  جامعه  
وصیت نامه         2  روابط خارجی ایران از اسالم تا صفویه        2  تاریخی ایران

  )ره(امام 
      

ط خارجی ایران از صفویه تا عصر رواب            
                2  حاضر

                3  هنرها و صنایع ایران بعد از اسالم            
بررسی و تحلیل اسناد و مدارك آرشیوي             

                2  اي و کتابخانه

تاریخ معاصر ایران از آغاز قاجاران             
                3  تاکنون

                16  جمع        6  جمع  
  

             

  تعداد واحد  دروس جبرانی  اره درسشم    
  نمره

به 
  عدد

  به حروف

          
          
          
          
          
          

: نام و نام خانوادگی
......................................  

  

شماره 

        :     سال ورود به دانشگاه
13 

  جمع کل  عمومی   جبرانی   نامه  رساله، پایان  تخصصی  اصلی   نوع درس 
        20  16  6  واحد مورد نیاز
              واحد گذرانده

  

  دکتر فیض اله بوشاسب گوشه
  مدیر گروه تاریخ

  
  دکتر

 رئیس دانشکده علوم انسانی



  
  

  
  آباد  دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف

  )اسالم گرایش تاریخ(دکتري تخصصی رشته تاریخ لیست تطبیق دروس 

  دروس اصلی  شماره درس
تعداد 
  واحد

  نمره
  دروس تخصصی  شماره درس

تعداد 
  واحد

  نمره
رساله،   شماره درس

  نامه پایان

تعداد 
  واحد

  نمره
به 

  عدد 
به   به حروف

  عدد 
به   به حروف 

  عدد 
  به حروف

تاریخنگاري در   
      20  رساله        2  جزیره العرب قبل از اسالم        2  ایران

  
جغرافیاي 

  2  تاریخی ایران
      

 40از بعثت تا سال (  تاریخ صدر اسالم 
  2  )هجري

دروس   شماره درس    
تعداد   عمومی 

  واحد

  نمره
به 

  عدد 
  به حروف

شناسی  جامعه  
وصیت نامه         2  تاریخ تشیع         2  تاریخی ایران

  )ره(امام 
      

                2  اموي و عباسی دوره            
                2  فرهنگ و تمدن اسالم            
                2  تاریخ اسالم در شمال آفریقا و اندلس            
                2  اسالم در شبه قاره هند و آسیاي مرکزي            
                2  تاریخ عثمانی            
                16  جمع        6  جمع  

  
             

 

  تعداد واحد  دروس جبرانی  اره درسشم    
  نمره

به 
  عدد

  به حروف

          
          
          
          
          
          

  جمع کل  عمومی   جبرانی   نامه  رساله، پایان  تخصصی  اصلی   نوع درس 
        20  16  6  واحد مورد نیاز
              واحد گذرانده

  

  دکتر فیض اله بوشاسب گوشه
  مدیر گروه تاریخ

  
  دکتر       

 رئیس دانشکده علوم انسانی

: نام و نام خانوادگی
......................................  

  

شماره 

        :     سال ورود به دانشگاه
13 



  

  
  آباد  دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف

  )از اسالم تاریخ ایران قبلگرایش (لیست تطبیق دروس دکتري تخصصی رشته تاریخ 

  دروس اصلی  شماره درس
تعداد 
  واحد

  نمره
  دروس تخصصی  شماره درس

تعداد 
  واحد

  نمره
رساله،   شماره درس

  نامه پایان

تعداد 
  واحد

  نمره
به 

  عدد 
به   به حروف

  عدد 
به   به حروف 

  عدد 
  به حروف

تاریخنگاري در   
  هاي دوران  قرائت و بررسی کتیبه        2  ایران

      20  رساله        3  اشکانی و ساسانی

  
جغرافیاي 

  2  تاریخی ایران
      

  قرائت و بررسی کتیبه هاي عصر باستان
  3  )فرس باستان(

دروس   شماره درس    
تعداد   عمومی 

  واحد

  نمره
به 

  عدد 
  به حروف

شناسی  جامعه  
وصیت نامه         2  تایخ اساطیر و ادیان ایران باستان        2  تاریخی ایران

  )ره(امام 
      

                3  هنرها و صنایع در ایران باستان            
مناسبات ایران با کشورهاي همسایه در ایران             

                3  باستان

                2  زبان اوستایی            
                              
                16  جمع        6  جمع  

  
             

 
  تعداد واحد  دروس جبرانی  اره درسشم 

  نمره
به 
  عدد

  به حروف

          
          
          
          
          
          

  جمع کل  عمومی   جبرانی   نامه  رساله، پایان  تخصصی  اصلی   نوع درس 
        20  16  6  واحد مورد نیاز
              واحد گذرانده

  

  دکتر فیض اله بوشاسب گوشه
  مدیر گروه تاریخ

  
  دکتر 

 رئیس دانشکده علوم انسانی

        :     سال ورود به دانشگاه
13 

: نام و نام خانوادگی
......................................  

  

شماره 


