
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

 

  

 

  
    

  

  

  



 

 

 

 
 
 

 

 (تاريخ)  مباحث وام دريس رديف

 صثبْ ػِّٛي ٚ رخصصي 1
، ٌغتذ، ٚاگاتبْ   (very-enough-too-such-soليٛد ٚ وٍّبد سثظ، ليٛد وّي )  اعُ ٚ أٛاع آْ،

 رخصصي )دسن ِغٍت(

 ػشثي 2

فؼً ِبضي، ِضبسع ٚ اِش، ِجشد ٚ ِضيذ، الغبَ اعُ، ِصذس، اعُ فبػً ٚ ِفؼٛي، صفذ ِؾتجٙٗ،   صرف:

 صِبْ ٚ ِىبْ اعُ

 ثٍيظثبٌفؼً يب  ةمشبه، دشٚف خجشٚ  ، ِجزذا،فؼً ِضبسع، فبػً ٚ ٔبئت فبػً نحو:

 متون تخصصي  ترجمه

 ربسيخ ايشاْ ٚ ثبعزبْ 3

٘تب، ِبد٘تب،    ٚ اؽىبٔي، ِٕبثغ ختبسيي دٚسٖ ايمِتي   يِٕبثغ ربسيخ ايشاْ پيؼ اص ٘خبِٕؾيبْ، ِٕبثغ دٚسٖ ٘خبِٕؾ

ٌٚذ ٚ رّ ٌٚذ ِبد، رّذْ ػيمِيػيمِيذْ ٘خبِٕؾيبْ، پيذايؼ د ، ٘تب ٚ ِبد٘تب   ، ديٓ ٚ ٕ٘ش ػيمَ، يبِؼٗ ٚ د

ضبع ايشاْ دس ػصش ؽب ي ٚا  ٘بْ ٘خبِٕؾي: کٛسٚػ، کّجٛييٗ، داسيٛػ ٚا

 ربسيخ اعمَ 4

َ  ) عربستان قبل از ظهًر اسالم ْ     ت   ِمذِٗ رتبسيخ اعتم ت   ِٛلؼيتذ يغشافيتبيي ؽتجٗ يضيتشٖ ػشثغتزب

ِٕغمتٗ  ت   ٚضؼيذ عيبعي، ٔژادي ٚ لتِٛي دس يضيتشح اٌؼتشة   ت   شح ػشثغزبْرمغيّبد يغشافيبيي ؽجٗ يضي

 ديٓ ٚ اػزمبداد اػشاة دس يضيشح اٌؼشةت   ٘بي ؽّبي يضيشح اٌؼشة دىِٛذت   ٘بي آْ  يٕٛثي ٚ دٌٚذ

 )عبي اٚي رب يبصدُ٘ ٘جشد( تًلد ي زودگي پيامبر اسالم ( تِشوضيذ يبفزٓ ِىٗت 

 ربسيخ يٙبْ 5

إٌٙشيٓ، وشد، آعيبي صغيش، عٛسيٗ، ايشاْ، ٕ٘ذ ٚ چيٓ، يٛٔبْ لذيُ، لتشْٚ   ثيًٍِٓ لذيُ ؽشق: ِصش، 

، سٔغتبٔظ  1311ت1561٘بي ِذي، صذس لشْٚ ٚعغب، أممة دس وٍيغبي ِغيذي  ٚعغبي يٛٔبْ، يٕگ

، وٍيغب لجتً اص اصتمدبد ِتز٘جي، يٕتگ     ٘بي ِز٘جي ، ِز٘ت پشٚرغزبْ ٚ وبرٌٛيه، يٕگدس ايزبٌيب

٘تبي   ٘تب ثغتجٛس ، رتبسيخ داخٍتي وؾتٛس٘بي اسٚپتبيي، لتشْ ٘فتذُ٘ ٚ يٕتگ          ادِٖيبْ فشأغٗ ٚ خبٔٛ

ٚ  1848٘تبي   ، ٔٙضتذ 1815تت 1848ختٛا٘ي   ، ِجبسصٖ اسرجبع ثتب رشلتي  17عبٌٗ، رّذْ اسٚپب دس لشْ  عي

 ٘بي داخٍي يٛٔبْ لذيُ َ ٚ يٕگ 1859ت1871ػٛالت آْ، ايجبد وؾٛس٘بي ثضس  ثش اعبط ٍِيذ 

 يربسيخ ايشاْ دٚسٖ اعمِ 6

)ٚسٚد ايشاْ ثٗ اعمَ ت اٚضبع ديٕي ٚ ِز٘جي ت ٔذٛح ثشخٛسد ٘ش    فتح ايران به دست اعراب مسلمان

   ٓ رفتبٚد  ت   ٘تبي فتزخ ؽتذٖ    يه اص الؾبس ايزّبػي ايشاْ ثب اػشاة ٚ اعمَ ت ِبٌيبد ٚ الغتبَ آْ دس عتشصِي

ؽتشوذ ِتٛاٌي دس   ) اميهه  ايران در زمان حكًمت بىي ( ت اثشاد ٚسٚد اعمَ ثٗ ايشاْت  جيضيٗ ٚ خشا

ِجبسصاد ضذ اِٛي ت ِشيئٗ ٚ ِٔٛغٍّبٔبْ ت اشدآٚسي ِبٌيتبد ت ٚضتغ اداسي دس دٚسٖ ثٕتي اِيتٗ ت ٔٙضتذ          

)خشاعبْ ِشوض دػٛد ػجبعي دس ؽشق ت ليبَ اثِٛغٍُ ٚ   ايران در زمان حكًمت عباسيان ؽؼٛثيٗ( ت  

جبعيبْ ت ِبٌىيذ صساػي دس صِتبْ   ٘بي ضذ ػجبعي دس ايشاْ ت ٔظبَ ديٛأي دس صِبْ ػ  عيبٖ يبِگبْ ت ؽٛسػ 

٘بي ِخزٍف ايشاْ اص آغبص فزٛدتبد   خمفذ ػجبعيبْ ت ِبٌيبد دس صِبْ ػجبعيبْ ت ٚضؼيذ فشٕ٘گي ت ايبٌذ   

اعمِي رب صِبْ ػجبعيبْ ت رٛصيفي اص ؽٙش٘بي وٙٓ ايشأي ت ػٕبٚيٓ ٚ اٌمبة فشِبٔشٚايبْ اص صِبْ فزٛدتبد    

)عب٘شيتبْ ت عب٘شيتبْ ٚ فشٕ٘تگ ت      هريان ي علًيهان طبرسهتان  طا اػشاة دس ايشاْ رب صِبْ ػجبعيبْ( ت

٘تبي ِذٍتي عجشعتزبْ لجتً اص      ٘بي اعمِي دس دٚسح عب٘شي ت رؾتىيمد اداسي عب٘شيتبْ ت دىِٛتذ      فشلٗ

)عيغزبْ پيؼ اص ليبَ يؼمٛة ت اِتشاي صتفبسي ت دىِٛتذ       صفاريان ٔٙضذ ػٍٛيبْ ت ػٍٛيبْ عجشعزبْ( ت  

دٌٚتذ دلٌفيتبْ دس ِٕغمتخ يجتبي دس دٚسح صتفبسي ت ؽتٛسػ صٔگيتبْ ت          ِذٍي خبٔذاْ صفبسي دس عيغزبْ ت  

 فشٕ٘گ ٚ ٕ٘ش صفبسي ت رؾىيمد اداسي ٚ ٔظبِي صفبسيبْ(

 1آزمًن 



        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 (تاريخمباحث )  وام دريس رديف

 ، ٌغذ، ٚاگابْ رخصصي )دسن ِغٍت(٘ب ، رغبثك فبػً ٚ فؼً، صِبْيٍّٗ  ضّبيش، سثظ دٚ  صثبْ ػِّٛي ٚ رخصصي 1

 ػشثي 2

 ذٚد، يّغ ِزوش ٚ ِؤٔث، ِٛصٛف ٚ صفذ، ِزوش ٚ ِؤٔثاعُ ِمصٛس ٚ ِّ صرف:

ٛي، صتفذ ِؾتجٙٗ،   ً، اعُ فبػتً، اعتُ ِجبٌغتٗ، اعتُ ِفؼت     ِفؼٛي ِغٍك، ِفؼٛي ثٗ )اعُ فؼ نحو:

  ِصذس، افؼبي رؼجت(

 ترجمه متون تخصصي

 ربسيخ ايشاْ ٚ ثبعزبْ 3

٘ب ٚ ِؼّبسي ػصش عبعبٔي، ايتشاْ دس ػصتش ؽتب٘بْ     ٘ب، عىٗ ٘بي اؽىبٔي، ِزْٛ اٚعزبيي، وزيجٗ وزيجٗ

اسدؽتيش اٚي، داسيتٛػ دَٚ، اسدؽتيش دَٚ، اسدؽتيش عتَٛ، داسيتٛػ عتَٛ ٚ         ،ؽبٖٕؾي: خؾبيبس ٘خبِ

٘بي اسدؽيش اٚي ٚ ؽتبپٛس اٚي ثتب سَٚ، عتٍغٕذ     دٍّٗ اعىٕذس ثٗ ايشاْ ديٓ دس ػصش عبعبٔي، يٕگ

ش دَٚ، ؽتبپٛس عتَٛ ٚ ثٙتشاَ چٙتبسَ، ٚضتؼيذ      ، عتٍغٕذ اسدؽتي  اٚي، ثٙشاَ اٚي ٚ دَٚ ٚ عَٛ ٘شٔشد

  ْ ُ    يٙٛديبْ ٚ ػيغٛيبْ دس صِتبْ عبعتبٔيب ، رؾتیيمد اداسي ٚ  ، عتٍغٕذ يضداتشد اٚي ٚ ثٙتشاَ پتٕج

 عجمبد عيبعي ٚ ايزّبػي عبعبٔيبْ

 ربسيخ اعمَ 4

 23تت  13( ٘جشي لّشي ت خٍيفٗ دَٚ ِغٍّيٓ: ػّش ثٓ خغتبة )  13-11)اثٛثىش)  خلفاي راشديه

٘جتشي لّتشي( ت خٍيفتٗ چٙتبسَ       35تت  24ت خٍيفٗ عَٛ ساؽتذيٓ: ػمّتبْ ثتٓ ػفتبْ )      ٘جشي لّشي(

)ِؼبٚيٗ ٚ عٍغٍٗ عفيبٔي ت يضيذثٓ ِؼبٚيخ ثتٓ    امًيان ( ت ٘جشي( 41ت   35ثٓ اثيغبٌت ) ساؽذيٓ: ػٍي

 ْ ٍل )ٌٚيتذ اٚي( ت          اثي عفيبْ )يضيذ اٚي( ت ِشٚا ٍه ثٓ ِتشٚاْ ت ٌٚيتذ ثتٓ ػجتذاٌّ ثٓ دىُ ت ػجذاٌّ

ػجذاٌٍّل ت ػّش ثٓ ػجذاٌؼضيض ت يضيذ ثٓ ػجذاٌٍّل )يضيذ دَٚ( ت ٘ؾبَ ثٓ ػجتذاٌٍّل ت      عٍيّبْ ثٓ 

 ٌٚيذ ثٓ يضيذ )ٌٚيذ دَٚ( ت يضيذ ثٓ ٌٚيذ )يضيذ عَٛ( ت ِشٚاْ ثٓ ِذّذ )ِشٚاْ دَٚ((

 ربسيخ يٙبْ 5

ٚ ٘بي داخٍي يٛٔبْ، دٚسٖ ٍٕ٘يغزي، آعيبي ؽتشلي ٚ ثٛدائيغتُ، ِٕؾتب      ثشرشي ِمذٚٔيٗ پظ اص يٕگ

٘فذ عبٌٗ، أمتمة    ٘بي ِمذٚٔيٗ، يٕگ اً، لشْ ٘يجذُ٘ ٚ يٕگ عبثمٗ سَ، رغخيش ايزبٌيب، يٕگ

الد اسٚپتبي ؽتشلي   ، اعزمشاس عتيبدد اسٚپتبي غشثتي، رجتبد    ٚ اِپشارٛسي فشأغٗ ٚ دىِٛذ وٕغٌٛي

 آعيب، يٕگ سٚط ٚ گاپٓ ٚ ػٛالت آْ، اِپشيبٌيضَ دس 1871ت1914، رّذْ اسٚپبيي 1648 ت1741

 سيخ ايشاْ دٚسٖ اعمِيرب 6

اعتشاف ت ٔظتبَ اداسي      )آغبص لذسد يتبثي عتبِبٔيبْ ت اِتشاي عتبِبٔي ت عتبِبٔيبْ ٚ ٍِتٛن         ساماويان

عبِبٔيبْ ت اٚضبع فشٕ٘گي ٚ ٕ٘شي عبِبٔيبْ ت اٚضبع ايزّبػي ٚ الزصبدي عبِبٔيبْ ت لٍّشٚ عبِبٔيبْ ت     

ٛيبْ ت عمعيٓ غضٔٛي ت دعتزگبٖ اداسي    يبثي غضٔ )آغبص لذسد غسوًيان عبِبٔيبْ ٚ خٍفبي ػجبعي( ت 

)ٔفٛر اعمَ دس عشصِيٓ ديٍُ ت ديبٌّخ آي صيتبس ت عتبخزبس      آل زيار ي آل بًيه ٚ دسثبس غضٔٛيبْ( ت 

ٗ    آي هلم  لتذسد آي صيتبس ت ديتب      ثٛيتٗ ت رؾتىيمد اداسي ثٛيٙيتبْ( ت      ٘تبي ِخزٍتف آي   ثٛيتٗ ت ؽتبخ

ثضس  ت عميمٗ ػشاق ت عٍجٛليبْ وشِبْ )لبٚسديبْ( ت رؾتىيمد عيبعتي ٚ       )عميمٗ سلجًقيان

)اِشاي غتٛسي   غًريان ٘بي اعمِي دس دٚسح عٍجٛلي ت اِشاي عٍجٛلي( ت    ديٛأي عٍجٛليبْ ت فشلٗ

 ت ٚضؼيذ اداسي، ٔظبِي ٚ ِز٘جي غٛسيبْ(

 2آزمًن 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 (تاريخمباحث ) 

 2ٚ1بي ٘ ِجّٛع ِجبدث آصِْٛ

 

 

 
 

 3آزمًن 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 (تاريخمباحث )  وام دريس رديف

 صثبْ ػِّٛي ٚ رخصصي 1
ُ    modalافؼبي ) ، (، ِؼٍَٛ ٚ ِجٙٛي، يّمد ِشوت وٛربٖ، ٔمً لتٛي ِغتزميُ ٚ غيتش ِغتزمي

 ٌغذ، ٚاگابْ رخصصي )دسن ِغٍت(

 ػشثي 2

 ِؼٍَٛ ٚ ِجٙٛي ، ِٕغٛة، فؼً، ضّيش، اعُ اؽبسٖاػشاة رصغيش، اػشاة، رمذيش ػمِبد صرف:

ٗ بثٗ، عزغف ِٕبدي، ادش نحو: ٗ ٚ  ٔذثت اعتُ وتبْ ٚ اخٛارٙتب، اعتزؼبي، رٕتبصع، اخزصتبؿ،        رشيّت

  رخذيش ٚ اغشا 

 ترجمه متون تخصصي

 ربسيخ ايشاْ ٚ ثبعزبْ 3

ضبع ايتشْا دس د  بٔي، ٚا زْٛ ادثيبد پٍٙٛي، آييِٓ  ؼّبسي ٚ دجبسي ػصش عبعبٔي،ِ  ٚسٖ عتٍٛوي  آثبسِ 

َ     ٘شِتضد عبعبٔي )يضداتشد دَٚ،   ب٘بْٚ اؽىبٔي، عٍغٕذ ؽ ي، ثتمػ، ٘جتٛ ٘فزبٌيتبْ،   عتَٛ، فيتشٚص ٚا

ض ضذِ  ٌٚذ ثيضٔاظ ٚ ٘فزبٌيبْ ٚ رشوبْپبدؽب٘ي لجبد ٚ ٙٔ ْٚا ٚ يٕگ ثب د ؽيش  (دويٗ، خغشٚ اٛٔ

 ربسيخ اعمَ 4

اثٛػجذاهلل ت   اثٛيؼفش ِٕصٛست اثٛاٌؼجبط عفبح  ت   دػٛد ػجبعيبْ ٚ اثِٛغٍُ خشاعبٔي) عباسيان

 اٌٛاثك ثبهللت  ِؼزصُ ػجبعيت ِأِْٛ خٍيفٗ ػجبعي ت  اِيٓ ػجبعيت  ٘بسْٚ اٌشؽيذ ػجبعيت  يِٙذ

ْ   ت   اٌّغزؼيٓ خٍيفٗ ػجبعتي ت   إٌّزصش ػجبعيت  اٌّزٛکً ثبهللت  ت   ِٙزتذي ت   اٌّؼزتض خٍيفتٗ ػجبعتيب

٘ش اٌمتب ت   ِمزذس خٍيفٗ ػجبعيت   اثٓ ِؼزضت   ِىزفي ػجبعيت   ِؼزضذ ػجبعيت   ِؼزّذ خٍيفٗ ػجبعي

 (اٌّزمي ثبٌٗت  اٌشاضي ثبٌٗ ت ثبٌٗ

 ربسيخ يٙبْ 5

ٛسي سَٚ، آغبص لشْٚ ٚعغي )ثشثش٘ب، اِپشاعتٛسي  ع٘ب، اديبي اِپشا ٘ب، آٔزٛٔٓ عضاس٘ب ٚ فمٚيٓ

سَٚ ؽشلي، دضشد ِذّذ ٚ اعمَ، اِپشاعٛسي وبس ٌٕژيٓ، وٍيغبي ِغيذي ٚ آعيبي ؽشلي(، 

ٚ اص  1831رتب   1815ٔظبَ عٍغٕزي رّذْ اص عبي اديبي  وٕگشٖ ٚيٓ ٚ رّذْ اسٚپب، لشْ ٔٛصدُ٘

، ثشرشي ٚ عيبدد آٌّبْ، الزصبد يٙبٔي لشْ ٘يجذُ٘، يٙبْ اص ٔظش ػٍتَٛ  1871رب  1848عبي 

 ٔي، أممة سٚعيٗ ٚ يّٙٛسي آٌّبْعجيؼي ٚ ػصش سٚؽٕگشي، يٕگ اٚي يٙب

 ربسيخ ايشاْ دٚسٖ اعمِي 6

ٛاسصِؾتتب٘يبْ ت رؾتتىيمد اداسي، ديتتٛأي   )اربثىتتبْ آرسثبيجتتبْ )ايٍتتذاضيبْ( ت خ   اتابكههان

)ربسيخ ايشاْ اص اعزيمي ِغٛي رب أذغبط ايٍخبٔبْ ت لجبيتً رتشن ٚ     مغًالنخٛاسصِؾب٘يبْ( ت  

ِغٌٛي ِغٌٛغتزبْ ت دشوتذ ٘ٛالوتٛ ثتٗ ايتشاْ ٚ دىِٛتذ ايٍخبٔتبْ ت فتزخ ثغتذاد ت عبٌّؾتبس              

سٚاج ٔصتشف دس ايتٓ دٚسٖ ت    ت ٘بي ِغٌٛي ٚ ايٍخبٔي ت ديٛاْ دس صِبْ ايٍخبٔبْ ِغٛي    دىِٛذ

هاي ملًك الطًايفي بعهد از ايلااوهان تها يهًر       حكًمت ِشػؾيبْ ِبصٔتذساْ( ت  

 تيمًريهان  )چٛپبٔيبْ ت آي يميش يب ايٍىبٔي ت خبٔذاْ ايٕجٛ ت آي ِظفش ت عشثذاساْ( ت      تيمًر

ب ت  ٘ت  ريّٛس ثٗ ايشاْ ت يٛسػ اٚي ت يٛسػ دَٚ ت يتٛسػ عتَٛ ت ريّتٛس دس ٚاپغتيٓ عتبي           )دٍّٗ

)رشوّبٔتبْ لشالٛيٍٛٔتٛ ت     تاريخ تحًالت ايران در ديران تركماوهان  يبٔؾيٕبْ ريّٛس( ت 

 لٛيٍٛٔٛ(  رشوّبٔبْ آق

4آزمًن   



 
 

 

 

 
 

 

 (تاريخمباحث )  وام دريس رديف

 صثبْ ػِّٛي ٚ رخصصي 1
، ٌغذ، ٚاگابْ رخصصي اي يٍّٗ پيچيذٖ، وبسثشد فؼً دَٚ، ػجبسد ٚصفي، دشٚف اضبفٗ، افؼبي دٚ وٍّٗ

 سن ِغٍت()د

 ػشثي 2

ّٙضاعُ ِٛصٛي، اعّب  ؽشط، اعّب  اعزفٙبَ، وٕبيبد، ظشٚف صرف: زشريجية، اػمي ٚ ٌا ؼذد األصٍي ٚ ٌا  ، ٌا

 ٛويذ، ػغفِفؼٛي اليٍٗ، ِفؼٛي ِؼٗ، ِفؼٛي فيٗ، دبي، رّييض، ر نحو:

 ترجمه متون تخصصي

 ربسيخ ايشاْ ٚ ثبعزبْ 3

٘بي ايتشاْ ٚ سَٚ دس صِتبْ خغتشٚ پشٚيتض، اص ؽتيشٚيٗ رتب        رصشف يّٓ، ٘شِضد چٙبسَ، خغشٚ پشٚيض، يٕگ

٘تبي ايتشاْ ٚ اػتشاة، عتمٛط عبعتبٔيبْ، رتبسيخ عيبعتي اؽتىبٔيبْ،          سٚي وبس آِذْ يضداشد عَٛ، يٕگ

٘بي ايشاْ ٚ سَٚ دس دٚسٖ اؽىبٔي، ِغئٍٗ اسِٕغزبْ دس دٚسٖ اؽىبٔي ٚ عبعتبٔي، اٚضتبع الزصتبدي ٚ     يٕگ

 ْ، عيبعذ خبسيي عبعبٔيبْ، اسرؼ ٚ ديٓ دس اٚاخش دٚسٖ عبعبٔي.ايزّبػي ايشاْ دس اٚاخش عبعبٔيب

 ربسيخ اعمَ 4

ٓ ت   ِٛدتذيٓ ٚ ثٕتي ٔضتش   ت   فبعّيتبْ ِصتش  ت   اِٛيتبْ أتذٌظ  ) امراي محلي در بالد اسالمي  ( ت ِتشاثغي

َ   ِٕؾتأ رتبسيخ  ) تاريخ وگاري در اسالم ثشسعتي  ت   ٔگتبسي  ٘تب ٚ ِیبرتت رتبسيخ    سٚػت   ٔگتبسي دس اعتم

 (بثغ ربسيخ اعمَرشيٓ ِٕ اصٍي

 ربسيخ يٙبْ 5

، يٕتگ يٙتبٔي دَٚ ٚ ػٛالتت آْ پبيتبْ     1939ت1914پبدؽب٘بْ آٌّبْ ٚ ايزبٌيب، رّذْ اص عبي دٚسٖ فئٛداي 

٘ب ٚاٚضبع آعيب، آفشيمتب ٚ آِشيىتب، دِٛوشاعتي ٚ ديىزتبرٛسي دس      لشْٚ ٚعغي، اِپشاعٛسي يٛٔبْ ٚ رشن

 ٘بي صٍيجي پبي ػٙذ ٔبپٍئْٛ ٚ يٕگاسٚپب، اسٚ

 ربسيخ ايشاْ دٚسٖ اعمِي 6

ي )  صفًيه ٚاثتظ ختبسيي دس دٚساْ      996ت 1138)ربسيخ رذٛالد ايشاْ دس ػصش صفٛي ت ؽبٖ ػجبط ٚا ٘تت.ق( ت س

)ربسيخ رذٛالد ايشاْ دس دٚساْ افؾبسيٗ ت ٔبصش دس خشاعتبْ ت عتٍغٕذ ٔبدسؽتبٖ افؾتبس ت پبيتبْ          افشاريه صفٛيٗ( ت 

ُ   بسيخ رذٛالد ايشاْ دس صِتبْ دىِٛتذ صٔذيتٗ ت يٕتگ     )ر زوديه وبس ٔبدس ت يبٔؾيٕبْ ٔبدس( ت   ختبْ صٔتذ ثتب     وتشي

ُ  ِذّذدغٓ )ؽىبف ِز٘جي ت آغبص وبس عٍغٍٗ لبيبسيٗ ت فزذؼٍتي     قاجاريه خبْ صٔذ( ت  خبْ لبيبس ت عٍغٕذ وشي

ٗ    1212ت1251ؽبٖ لبيبس  ) شاْ ٘شاد دس صِبْ ِذّذ ؽبٖ لبيبس ت ِٕبعجبد عيبعتي ايت     ٘ت . ق( ت ِغئٍٗ ٘شاد ت ِغئٍ

تت  1264ي فتيٓ وتٓ اؽتزبيٓ ت عتٍغٕذ ِذّتذ ؽتبٖ لبيتبس)         ثب دٚي خبسيي دس صِبْ فزذؼٍي ؽتبٖ لبيتبس ت ِؼب٘تذٖ   

1251  ٗ ٓ    ٘ت .ق( ت ليبَ آلبخبْ ِذمري ت فزٕ ذي ق( ت رغييتشاد دس يبِؼتخ    1264تت 1313ؽتبٖ لبيتبس )   ي ثتبة ت ٔبصتشٌا

تذيٓ       ِيشصا رمي خبْ اِيشوجيش ت ِٕبعجبد عيبعي ثب دٚي   ت  19ايشاْ لشْ  ذيٓ ؽتبٖ ت ِظفشٌا ختبسيي دس صِتبْ ٔبصتشٌا

متمة ِؾتشٚعٗ ت ٍِىتُ ختبْ ت                 1313تت  1324ؽتبٖ لبيتبس )   ٘تت . ق( ت يٕتجؼ ِؾتشٚعيذ ت عجمتبد عتٙيُ دس ٔا

ي( ت    1324ت1326ِذّذػٍي ؽبٖ لبيبس   22  تا  1211از كًدتاي اسفىد  ٘ت .ق ت ايشاْ دس يٕگ يٙتبٔي ٚا

 ػ(( 1321ت  1357بؽبٖ پٍٙٛي ت ِذّذسضب ؽبٖ پٍٙٛي ))اص سضب خبْ ِيشپٕچ رب سض   1332مرداد 
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 (تاريخمباحث ) 

 5ٚ  4٘بي  ِجّٛع ِجبدث آصِْٛ

 

 

 

 6آزمًن 



 

 
 
 
 

       
  :عمومي ه تخصصي زبان   
 ـ اًگلیؼی ثشای داًــدَیبى تـبسیخس ػـی ذ    3 )کوجشیح( ـ صثبى تخصصی ٍیظُ داًـدَیبى تبسیخ2 کتبة ّبی هذسػبى ؿشیف ) عوَهی ٍ تخصصی( ـ1   
 هحوذ صفَی   

 :عربي   
   ًَیؿشتس سؿیذ 4ـ هجبدی العشثیِ خلذ 4 ـ اخجبس الطَالس دیٌَسی3 جیبىُ هتَى تبسیخی ثِ صثبى عشثیس ػیذ حویذ طجیگضیذـ 2 فکتبة هذسػبى ؿشی ـ1   
 ام( ـ قشآى کشین )خضء ػی7 الجالغِ ًْح ـ6 خلذٍى هقذهِ اثيـ 5   

 تارىخ اىران ه باستان:   
ـ ؿبٌّـبّی اؿكبًیس 4َسج دسیبیی ـ ؿبٌّـبّی ػبػبًیس ت3تبسیخ ػیبػی ّخبهٌـیبىس داًذا هبیف تشخوِ خـبیبس ثْبسی ـ 2اؿكبًیبىس هبلكَم کبلحس  ـ1

ــ تـبسیخ کوجـشیحس ثخـؾ     8ـ تبسیخ ایالمس ٍالتش ّیٌغ 7ایالمس خَسج گلي کبهشٍى  گوـذُـ دًیبی 6ـ هبدس ایگَسهیخبئیلَیچ دیبکًََف 5یَصٍف ٍلؼكی 
ّـب تـب پبیـبى دٍسُ     ـ تبسیخ ایـشاى اص ایالهـی  11 کتبة هذسػبى ؿشیفـ 9ّبس یَصٍف ٍیؼَْفش  هبدّبس ّخبهٌـیبىس ػبػبًیبى ٍ اؿكبًیبى ٍ ػلَکیبىس پبست

ـ  ــ ایـشاى دس صهـبى اػـبًیبىس    12 مس دکتش هحوذ ثبقش ٍوَقیاػال هٌبثع ٍ هأخز تبسیخ ایشاى پیؾ اصـ ثشسػی 11 ّخبهٌـیس تألیف دکتش پشٍیض سخجی َس آست
ـ تبسیخ 15 کَة لذ اٍلس عجذالحؼیي صسیيػالم یشاى قجل اص اا ـ تبسیخ هشدم14 س. گیشؿوي مسـ ایشاى اص آغبص تب اػال13 ي ػيس تشخوِ سؿیذ یبػوییکشیؼت

ـ اهپشاطَسی 18ـ ؿبٌّـبّی ّخبهٌـی اٍهؼتذ 17ـ هٌبثع ٍ هبخز تبسیخ ایشاى ثبػتبىس هحوَد خعفشی دّقی 16ادثیبت ایشاى پیؾ اس اػالم احوذ تفضلی 
 بکبًَفـ اؿكبًیبىس دی21ـ اؿكبًیبىس هحوذخَاد هـكَس 19ّخبهٌـیس پیش ثشایبى  

 :تكميليمنابع    
ــ  4 سیخ ایشاى دس دٍساى ثبػتبىس هشین هیش احوذیؿٌبػی تب کتبةـ 3هحوذخَاد هـكَس ػتبىس ـ ایشاى دس عْذ ثب2س س حؼي پیشًیبـ تبسیخ ایشاى قجل اص اػالم1   

َلفؼكبیبس تشخوِ عٌبیت  ا... سضب ؿْشّبی ایشاى دس سٍصگبس پبستیبى پیگ

 :تارىخ اسالم   
 ــ تـبسیخ   5 ػیذ خعفش ؿـْیذی  یلی اػالمسـ تبسیخ تحل4 اکجش فیبض سیخ اػالمس علیـ تب3 بهجش اػالمس اثشاّین آیتیـ تبسیخ پی2 تبة هذسػبى ؿشیفک ـ1   
 کلیفَسد اػالهیس  ّبی ـ ػلؼل7ِ تش اٍل اص پیذایؾ اػالم تب ایشاى اػالهی اص سػَل خعفشیبىـ تبسیخ ایشاى اػالهی دف6 ًظاد حؼیي صسگشی المس غالمصذس اػ   
ــ  11 ـ تبسیخ ػیبػی اػالهیس حؼي اثشاّین حؼي9 ـ تبسیخ هلل ٍ دٍل اػالهیس کبسل ثشٍکلوبى تشخوِ ّبدی خضایشی8ای  ذسُوِ فشیذٍى ثثَػَسث تشخ   

ــ تـبسیخ خلفـب    13ی صیذاى ـ تبسیخ توذى اػالمس خشخ12ـ دٍلت عجبػیبىس ػْیل طقَؽ 11 اهلل خَدکی   دٍلت اهَیبىس هحوذ ػْیل طقَؽس تشخوِ حدت
ــ تـبسیخ دٍلـت    16ـ دٍلت عثوبًی اص اقتذاس تب اًحالل احوذ اػـوبعیل یـبغی   15ـ هٌبثع ٍ هبخز تبسیخ اػالمس سػَل خعفشیبى 14)دٍخلذ( سػَل خعفشیبى 

 اػالهی دس اًذلغس هحوذ عجذاهلل عٌبىس تشخوِ عجذالصوذ آیتی

 :تارىخ جهان   
ـ تبسیخ قشٍى ٍػطیس 3ـ تبسیخ خْبىس عجذالشػَل خیشاًذیؾ 2ٍ اهپشاطَسی ًبپلئَىس آلجشهبلِ ٍ طٍل ایضاكس تشخوِ سؿیذ یبػی تبسیخ اًقالة کجیش فشاًؼِ ـ 1 

 یخـ تبس7 دٍالًذليس تشخوِ احوذ ثْوٌؾؽ.  س2ٍ1ـ تبسیخ خْبًی خلذ 6 کتبة ّبی هذسػبى ؿشیفـ 5ـ تبسیخ سٍم ثبػتبىس آلجشهبلِ 4صیش ًظش کبػیویٌؼكی 
ــ تـبسیخ   11ـ تبسیخ اسٍپب دس قشٍى ٍػطبس علـی ثیگـذلی   9ـ تبسیخ یًَبى ٍ سٍمس علی ثیگذلی 8 طبّشی اثَالقبػنصل پبلوشس تشخوِ سٍ ساثشت س2ٍ1ى ًَ خلذ خْب 

ــ  13صادُ  س احوذ ًقیـت الولل ـ کتبة تبسیخ دیپلوبػی ٍ سٍاثط ثیي12 لطفیس هحوذ علی علیضادُ ـ تبسیخ دس قشٍى خذیذس ًقی11ثیضاًغس هحوذ اهیش ؿیخ ًَسی 
 خلذ( آلجش هبلِ 7تبسیخ اسٍپب)

 :تارىخ اىرن دهره اسالمي   
 س 2لـذ  ثَیـِ خ  آل یشاى اص پبیبى ػبػـبًیبى تـب پبیـبى   ـ تبسیخ هشدم ا3 ػالمس عجذالحؼیي صسیي کَةـ تبسیخ ایشاى ثعذ اص ا2 کتبة ّبی هذسػبى ؿشیف ـ1   
 ـ ؿٌبػبیی هٌبثع ٍ 6 قبخبسس علی اصغش ؿوین ـ ایشاى دس دٍسُ ػلطٌت5 ساخشػیَسیس تشخوِ کبهجیض عضیضیـ ایشاى عصش صفَیس 4 عجذالحؼیي صسیي کَة   
 ـ تـبسیخ خَاسصهــبّیبىس دکتـش    9ـ تبسیخ ػلدَقیبىسهلیحِ ػتبسصادُ 8ـ تبسیخ غضًَیبىس اثَالقبػن فشٍصاًی 7 اى اص آغبص تب ػلؼلِ صفَیِس ثیبتهأخز ایش   
 ـ تـبسیخ ایـشاى اص   11 تبسیخ تحَالت ػیبػی ـ اختوبعی اقتصبدی ٍ فشٌّگی ایشاى دس دٍسُ تیوَسیبى ٍ تشکوبًبىس حؼیي هیشخعفشی  ـ11خلعتجشی ٍ ؿشفی    
 ـ تـبسیخ آل ثَیـِس علـی    13ـ تبسیخ تحَالت ایشاى دس دٍسُ ػبهبًیبىس اثَالقبػن فشٍصاًی 12ٍسٍد اػالهی تب پبیبى طبّشیبىس حؼیي هفتخشیس حؼیي صهبًی    
ـ تبسیخ هغـَلس  16 ـ تبسیخ ایشاى دس دٍسُ صفَیِس عجذالحؼیي ًَایی15ـ تبسیخ تحَالت ایشاى دس دٍسُ حولِ هغَل ٍ ایلخبًبىس ؿیشیي ثیبًی 14اصغش فقیْی    

ـ حكَهـت  21صهبى ػوت ـ کتت تبسیخ ًـش ػب19ـ ایشاى دس قشٍى ًخؼتیي اػالهیس ثشتَلذ اؿپَلش 18ـ اهپشاطَسی صحشاًَسداىس سًِ گشٍػِ 17عجبع اقجبل 
ـ تبسیخ صفبسیبى ٍ علَیبى طجشػتبىس 23ـ ایشالى دس صهبى ػبهبًیبىس خَاد ّشٍی 22ـ غضًَیبىس ثبػَسث 21س اػوبعیل حؼي صادُ ٍ ... . قَیًَلَ ٍ قشاقَیًَلَ آق

 لتش ّیٌتغـ تـكیل دٍلت هلی دس ایشاىس ٍا25ـ تبسیخ آل هظفشس هحوَد کتجی 24صبلح پشگبسی ٍ پشٍیي تشکوٌی آرس 
 :تكميليمنابع    
َلشس تشخوـِ هحوـَد       تبسیخ هغـَل دس ایـشاىس  ـ 2 تبسیخ ایشاى ثعذ اص اػالمس عجبع اقجبل ٍ دکتش ثبقش عبقلی ـ1    َلـذ اؿـپ  ــ تـبسیخ تحـَالت    3هیشآفتـبة ثـش ت
ـ  )کـ تبسیخ دٍسُ صـفَیبى  4ّبی افـبسیِ ٍ صًذیِس دکتش سضب ؿعجبًی دٍسُ ػیبػیس اختوبعی ایشاى دس      ــ تـبسیخ ایـشاى دس   5ِ یعقـَة آطًـذ   وجـشیح( تشخو
ٍلـت ایلخبًـبى  6 )کوجشیح( تشخوِ یعقَة آطًذ دٍسُ تیوَسیبى    ِ     ـ تبسیخ ایشاى اص آهذى ػلدَقیبى تب فشٍپبؿی د   تـبسیخ ــ  7)کوجـشیح( تشخوـِ حؼـي اًَؿـ
ٍپبؿیایشاى اص     ٍلت  فش ؿِد ِ حؼي اًَ َقیبى )کوجشیح( تشخو َرسی   بسیخ احضاة ػیبػی دس ایشاىسـ ت8ػبػبًیبى تب آهذى ػلد ـ  ًِ ـ تحـَالت  9 دکتش عضت الـ ٍ اخت  ـ ـبعی  ػیبػـی   و
یس دکتش علی    َْل ٍساى پ ی ایشاى دس د ِس احوذ کؼشٍی 11 سضب اهٌی شٍط شام11ـ تبسیخ ـه ٍّس ِس دکتش  ذ ًصذی ٍ اختوبعی ایشاى دس ْع  .ـ تبسیخ ػیبػی 
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