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 رضتِ باستاى ضٌاسی   پیطٌْادی کارضٌاسی چارت 
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 ٍاحذ ًام درس ٍاحذ ًام درس ٍاحذ ًام درس ٍاحذ ًام درس ٍاحذ ًام درس ٍاحذ ًام درس
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باستاى ضٌاسی ٍ ٌّر اسالهی 
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باستاى ضٌاسی ٍ ٌّر اسالهی ایراى 
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باستاى ضٌاسی ٍ ٌّر دٍراى 

 تاریخی بیي الٌْریي
4 

 2 هباًی اًساى ضٌاسی 2 جغرافیای تاریخی
باستاى ضٌاسی پیص از تاریخ بیي 

 الٌْریي
 2 باستاى ضٌاسی پیص از تاریخ ایراى 2

آغاز  باستاى ضٌاسی ایراى در
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  ترم ّفتن

   ٍاحذ ًام درس

   22 کاٍش ّای باستاى ضٌاسی

 

 :ضذُ اًذ درٍس پیص ًیاز هی باضٌذ*.درٍسی کِ ّایالیت 



 هی باضذ. (3)پیص ًیاز باستاى ضٌاسی ٍ ٌّر اسالهی  (2)است ٍ باستاى ضٌاسی ٍ ٌّر اسالهی  (2)پیص ًیاز باستاى ضٌاسی ٍ ٌّر اسالهی  (1)باستاى ضٌاسی ٍ ٌّر اسالهی -1

 ضٌاسی هاد ٍ ّخاهٌطی پیص ًیاز باستاى ضٌاسی اضکاًی ٍ باستاى ضٌاسی اضکاًی پیص ًیاز باستاى ضٌاسی ساساًی است.باستاى -2

ی ایراى در تاریخ ایراى پیص ًیاز باستاى ضٌاسی ایراى در آغاز ضْرًطیٌی است. ّوچٌیي باستاى ضٌاسی ایراى در آغاز ضْرًطیٌی پیص ًیاز باستاى ضٌاسباستاى ضٌاسی پیص از باستاى ضٌاسی پیص از تاریخ بیي الٌْریي پیص ًیاز باستاى ضٌاسی پیص از تاریخ ایراى ٍ باستاى ضٌاسی دٍراى تاریخی بیي الٌْریي است ٍ -3

 ّسارُ اٍل ق.م است.

 ( است.2حفاظت آثار باستاًی)پیص ًیاز  (1)حفاظت آثار باستاًی -4

 ( است.2استاًی ایراى )( پیص ًیاز خطَط ب1خطَط باستاًی ایراى) -5


