تاریخ ایران باستان ورودي مهر ( 99نیمسال اول)
کارشناسی ارشد گروه تاریخ
نیمسال اول سال تحصیلی  1399ـ 1400
روزهای هفته

8 -10

10 - 12

13 -15

16-15

17-16

شنبــــه
زبان خارجه
( باتکيه برترجمه متون تاریخي)
یکشنبــه

1112304
دکترآزادگان

کتيبههای باستاني ایران
1112347
دکتر رسولي
امتحان/10/13ساعت10

شناخت نظام های سياسي ،
اجتماعي و اقتصادی و فرهنگي
ایران باستان ( )1112312
دکتر افکنده
امتحان/10/15ساعت13

تاریخ ایران از ایالميها و آریایيها

دوشنبــه

تاپایاندوره هخامنشي 1112100

زبان خارجه( باتکيه بر ترجمه متون تاریخي)

دکتر رسولي

1112304

پيش نياز برای دانشجویاني که

دکتر آزادگان

کارشناسي تاریخ نبوده اند

امتحان/10/21ساعت10

امتحان/10/17ساعت8
زبان خارجه( باتکيه بر ترجمه
متون تاریخي) 1112304

سه شنبـه

دکتر آزادگان دوساعته
تاریخ ایران از ایالميها و آریایيها
تاپایاندوره هخامنشي
چهارشنبه

 1112100دکتر رسولي
پيش نياز برای دانشجویاني که کارشناسي
تاریخ نبوده اند

کتيبههای باستاني
1112347
دکتر رسولي
یک ساعته

)1112312
دکتر افکنده
یک ساعته

تاریخ آسيای ميانه و قفقاز (نيمسال اول)
نيمسال اول سال تحصيلي  1399ـ 1400
کارشناسي ارشد گروه تاریخ
روزهای
هفته
شنبــــه

یکشنبــه

دوشنبــه

8 -10
نقد و بررسي متون تاریخي
1112384
دکتر زریني
امتحان /10/20ساعت15
دستور زبان مقدماتي روسي
(1117060پيش نياز)
امتحان /10/21
ساعت 13
دکتر شيخي
خواندن پایه
(پيش نياز)
امتحان /10/13ساعت10
1117059
دکتر شيخي

10 - 12

13 -15

نگارش پایه
(1117062پيش نياز)
دکتر شيخي
امتحان/10/24ساعت8

اسالم در آسيای مرکزی و قفقاز از
آغاز تا روزگار مغول
 1112390امتحان/10/22ساعت10
دکتر صياميان

نگارش پایه
(1117062پيش نياز)
دکتر شيخي
امتحان/10/24ساعت8

دستور زبان مقدماتي روسي
( 111706پيش نياز)
امتحان  /10/21ساعت 13
دکتر شيخي

سه شنبـه

نگارش پایه
(1117062پيش نياز)
امتحان/10/24ساعت8
دکتر شيخي

خواندن پایه
(پيش نياز)
امتحان /10/13ساعت10
1117059
دکترشيخي

چهارشنبه

جغرافيای تاریخي ماوراء النهر  ،ترکستان و
قفقاز
 1112389امتحان/10/15ساعت8
دکتر شجاعي مهر

دستور زبان مقدماتي روسي
( 111706پيش نياز)
دکتر شيخي

16-15

17-16

نقد و بررسي
1112384
دکتر زریني
یک ساعته
1112390
اسالم در
آسيای مرکزی
دکتر صياميان
یک ساعته

خواندن پایه
(پيش نياز) 1117059
دکتر شيخي

دکتر شجاعي
مهر
1112389
یک ساعته

تاریخ اسالم ورودي مهر ( 99نیمسال اول)
نیمسال اول سال تحصیلی  1399ـ 1400
کارشناسی ارشد گروه تاریخ
روزهای هفته

8 -10

13 -15

10 - 12

16-15

17-16

شنبــــه
یکشنبــه
تاریخ تشيع ()2

دوشنبــه

سه شنبـه

چهارشنبه

(از قرن پنجم تا قرن دهم هجری)

شناخت روشهای تحقيق

دکتر حاجي تقي

1112302

 1112119پيش نياز برای دانشجویاني

گروه 13

که کارشناسي تاریخ نبوده اند

دکترصياميان

امتحان/10/24ساعت10

امتحان/10/21ساعت8

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمي

دکتر شجاعي مهر

1112302

دکتر شجاعي مهر

1112300

روش تحقيق

 1112300گروه13

فرهنگ و تمدن

دکترصياميان

امتحان /10/24ساعت8

یک ساعته

یک ساعته

تاریخ صدر اسالم از بعثت تا  40هجری

1112352

قرائت متون تاریخي به زبان عربي

قرائت متون

1112352

تاریخ صدر اسالم

1112305

تاریخي عربي

دکترحاجي تقي

دکترحاجي تقي

گروه  13دکتر رضایي

دکتر رضایي

امتحان/10/20ساعت10

یک ساعته

امتحان/10/15ساعت13

یک ساعته

تاریخ ایران اسالمی ورودي مهر ( 99نیمسال اول)
نیمسال اول سال تحصیلی  1399ـ 1400
کارشناسی ارشد گروه تاریخ

روزهای
هفته

8 -10

شنبــــه

10 - 12

13 -15

نقد و بررسي تاریخ ایران از سقوط

تاریخ تحوالت  ...ایران در دوره ی

ساسانيان تا آغاز خالفت عباسي

صفویان 1112109دکتر زریني

1112333

پيش نياز برای دانشجویاني که

دکتر باستاني راد

کارشناسي تاریخ نبوده اند

امتحان/10/13ساعت10

امتحان/10/17ساعت8

15 -17

یکشنبــه

دوشنبــه

شناخت روشهای تحقيق

1112302

1112333

 1112302گروه 12

روش تحقيق

دکتر باستاني

دکتراکبری

دکتراکبری

راد

امتحان/10/22ساعت10

یک ساعت

یک ساعته

نقد و بررسي تاریخ ایران از خالفت
سه شنبـه

عباسي تا سقوط بغداد
 1112334دکتر ظریفيان
امتحان/10/20ساعت10

تاریخ تحوالت  ...ایران در دوره ی
صفویان1112109

1112334

دکتر زریني پيش نياز برای دانشجویاني

دکتر ظریفيان

که کارشناسي تاریخ نبوده اند

یک ساعته

قرائت متون تاریخي به زبان عربي
چهارشنبه

1112305
دکتر رضایي
امتحان/10/15ساعت13

قرائت متون
زبان عربي
یک ساعته

