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نیمسال اول
 

 پیشنیاز نوع درس واحد عنوان درس کددرس

نیمسال دوم
 

 پیشنیاز نوع درس واحد عنوان درس کددرس
 40404 پایه 2 تاریخچه اندیشه باستان شناسی 40444 ندارد پایه 2 تاریخ علم 40404

 40404 پایه 2 مبانی باستان شناسی 40442 ندارد پایه 2 بررسی اساطیر وباستان شناسی متون مقدس 40402

 40404 پایه 2 پیدایش و دگرگشت انسان 40444 ندارد پایه 2 جغرافیای تاریخی ایران 40404

 ندارد اختیاری-تخصصی 2 باستان شناسی شبه قاره هند 40444 ندارد پایه 2 تاریخچه باستان شناسی در ایران وجهان 40404

 ندارد الزامی-تخصصی 2 سفال و کاشیکاری دوران اسالمی 40444 ندارد پایه 2 مبانی انسان شناسی 40404

 ندارد الزامی-تخصصی 2 باستان شناسی دوره پارینه سنگی ایران 40444 ندارد الزامی-تخصصی 2 باستان شناسی عیالم 40404

 ندارد اختیاری-تخصصی 2 باستان شناسی آسیای صغیر و قفقاز 40444 ندارد الزامی-تخصصی 2 (4)باستان شناسی دوران اسالمی 40404

 ندارد اختیاری-تخصصی 2 موزه داری  40444 ندارد عمومی 4 فارسی عمومی 40404

 ندارد الزامی-تخصصی 2 (4)باستان شناسی دوران تاریخی ایران  40444 ندارد عمومی 4 دانش خانواده و جمعیت 40404

 ندارد عمومی 2 (4)اندیشه اسالمی  40420 ندارد عمومی 4 4تربیت بدنی 40440

 20 مجموع واحد 44 مجموع واحد

 

 

نیمسال سوم
 

 پیشنیاز نوع درس واحد عنوان درس کددرس

نیمسال چهارم
 

 پیشنیاز نوع درس واحد عنوان درس کددرس
 ندارد الزامی-تخصصی ع4-4 (بنا)2حفاظت و مرمت در باستان شناسی  40444 ندارد الزامی-تخصصی 2 باستان شناسی پیش از تاریخ جهان 40424

 40424 الزامی-تخصصی 2 تمدن های آغازین 40442 40404 پایه 2 زیست بوم شناسی فرهنگی 40422

 40424 الزامی-تخصصی 2 (4)باستان شناسی دوران اسالمی  40444 40404 الزامی-تخصصی 2 (2)باستان شناسی دوران اسالمی  40424

 40444 الزامی-تخصصی 2 باستان شناسی بین النهرین در دوران تاریخی 40444 ندارد اختیاری-تخصصی 2 باستان شناسی مصر 40424

 ندارد الزامی-تخصصی 2 سکه شناسی 40444 ندارد اختیاری-تخصصی 2 باستان شناسی هنر یونان و روم 40424

&40424 الزامی-تخصصی 2 باستان شناسی پیش از تاریخ بین النهرین 40444 ندارد الزامی-تخصصی ع4-4 (اشیاء) 4حفاظت ومرمت درباستان شناسی 40424

40444 

 40424 الزامی-تخصصی 2 (4)دوران تاریخی ایران باستان شناسی 40444 40444 الزامی-تخصصی 2 باستان شناسی دوره نوسنگی ایران 40424

 ندارد الزامی-تخصصی 2 (4)خطوط و کتیبه های ایران باستان  40444 40444 الزامی-تخصصی 2 (2)باستان شناسی دوران تاریخی ایران 40424

 40420 عمومی 2 (2)اندیشه اسالمی  40444 ندارد الزامی-تخصصی ع2 نقشه خوانی ونقشه برداری 40424

 ندارد عمومی 4 زبان عمومی 40440 ندارد عمومی 2 تاریخ تحلیلی صدراسالم 40440

 24 مجموع واحد 20 مجموع واحد

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

نیمسال پنجم
 

واح عنوان درس کددرس

 د

 پیشنیاز نوع درس

نیمسال ششم
 

 پیشنیاز نوع درس واحد عنوان درس کددرس

 ندارد اختیاری-تخصصی 2 تاریخ هنر  40444 40424 الزامی-تخصصی 2 باستان شناسی دوره مس سنگی ایران 40444

 40442 پایه 2 روش تحقیق در باستان شناسی 40442 ندارد الزامی-تخصصی 2 کاربرد آمار در باستان شناسی 40442

 40444 الزامی-تخصصی 2 باستان شناسی دوره مفرغ ایران 40444 40442 الزامی-تخصصی 2 برداریروش های بررسی ونمونه ( 4)باستان شناسی میدانی  40444

 40444 الزامی-تخصصی 2 (2)خطوط و کتیبه های ایران باستان  40444 ندارد اختیاری-تخصصی 2 باستان شناسی آسیای مرکزی 40444

 ندارد الزامی-تخصصی ع2 (بنا) 2طراحی  40444 ندارد اختیاری-تخصصی 2 باستان شناسی خلیج فارس 40444

 40442 الزامی-تخصصی 2 (روش های کاوش) 2باستان شناسی میدانی  40444 ندارد اختیاری-تخصصی 2 میراث فرهنگی و گردشگری 40444

 ندارد الزامی-تخصصی 2 سفال در باستان شناسی 40444 ندارد الزامی-تخصصی 2 منابع و متون تاریخی دوره اسالمی 40444

 ندارد الزامی-تخصصی 2 نرم افزارهای کاربردی در باستان شناسی 40444 ندارد الزامی-تخصصی ع2 (اشیاء) 4طراحی  40444

 40440 عمومی 4 (2)تربیت بدنی 40444 ندارد الزامی-تخصصی 2 کاربرد علوم در باستان شناسی 40444

 ندارد عمومی 2 تفسیر موضوعی قرآن 40440 ندارد عمومی 2 انقالب اسالمی 40440

 44 مجموع واحد 20 مجموع واحد

  

نیمسال هفتم
 

 پیشنیاز نوع درس واحد عنوان درس کددرس

نیمسال هشتم
 

 پیشنیاز نوع درس واحد عنوان درس کددرس
 ندارد اختیاری-تخصصی ع2 پایان نامه 40444 ندارد الزامی-تخصصی 2 متون تخصصی در باستان شناسی 40444

      40444 الزامی-تخصصی 2 باستان شناسی دوره آهن ایران 40442

      40442 الزامی-تخصصی ع42 (بررسی و کاوش در عمل)4باستان شناسی میدانی  40444

      ندارد الزامی-اختیاری  2 بحرانمدیریت  40444

      ندارد الزامی-اختیاری  2 ارزش دفاع مقدس 40444

          

 2 مجموع واحد 20 مجموع واحد

 

141مجموع واحد  واحد24: پایه11کدواحد                      11عمومی :   14کد   

واحد22الزامی-اختیاری:   11واحد               کد04تخصصی :  11کد  


