




 ی ی ١٠٠٠ح بازن     

 

ان  ی ا   وری اسال
ناوری قات و  وم،    وزارت ع

یرش و ورای  وزش عا ی آ   ر
  

  همكار هايهموسسها / دانشگاه

       

ه ی ر   

 باستان شناسي/پيش از تاريخ

ARCHEAOLOGY/PREHISTORY 

 كارشناسي ارشدمقطع 

  :مشتمل بر گرايش
 Prehistory|	پيش از تاريخ

  
  

 كنندگان: تهيه

  تربيت مدرسعضو هيات علمي دانشگاه     حامد وحدتي نسبدكتر 
  شهيد بهشتيعضو هيات علمي دانشگاه     كاميار عبديدكتر 
  بهشتي شهيدعضو هيات علمي دانشگاه     پورحميدرضا وليدكتر 
  مازندرانعضو هيات علمي دانشگاه     نژادرحمت عباسدكتر 
  مازندرانعضو هيات علمي دانشگاه     محمد قمري فتيدهدكتر 
  بوعليعضو هيات علمي دانشگاه     عباس مترجمدكتر 



  2/    باستان شناسي/پيش از تاريخ كارشناسي ارشد

 ی ی ١٠٠٠ح بازن     

  بوعليعضو هيات علمي دانشگاه        علي بينندهدكتر 
 جدول تغييرات

  شده بازنگريبرنامه در   برنامه قبليدر  رديف
  شناسيمباني باستان  شناسيمباني نظري باستان.1

  شناسيكارورزي كاوش باستان  شناسيروش كاوش در باستان.2
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  زبان غيرفارسي)شناسي (به متون تخصصي باستان  ت سكه ها، مهرها و الواح باستانيشناخ .4
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  شناسيشناسي در باستانانسان  تمدنهاي پيش از تاريخ آسياي صغيرشناخت و بررسي .8

  شناسي منظريباستان  شناخت و بررسي تمدنهاي دره سند.9

  شناسي پيش از تاريخشناسانه در باستانشناسي انسانمباحث نظري و روش باستان شناسي بين النهرين از آغاز ادبيات تا اور سوم.10
  اي ايران در پيش از تاريخشناسي منطقهباستان  در طول هزاره دوم و اول قبل از ميلاد باستان شناسي بين النهرين.11

  شناسيكارآفريني در باستان  -.12
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  واحد) 6پايان نامه (  واحد) 4پايان نامه (.19



  3/    باستان شناسي/پيش از تاريخ كارشناسي ارشد

 ی ی ١٠٠٠ح بازن     
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  مشخصات كلي برنامه درسي
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   مقدمهالف) 
      Archaeology/Prehistory كارشناسي ارشد باستان شناسي / گرايش پيش از تاريخ

باستان شناسي دانش مطالعة بقاياي بجاي گذاشته شده از انسان در خلال زمانهاي گذشته است. اين دانش در ايران به سه بخش پيش از 
پايان شاهنشاهي ساساني) ميليون سال پيش تا آغاز نگارش در هزارة دوم پيش از ميلاد)، دوران تاريخي (از آغاز نگارش تا  3تاريخ (از حوالي 

 و دوران اسلامي (از ورود اعراب تا پايان پهلوي اول) تقسيم شده است. در طرح پيش رو، تنها گرايش پيش از تاريخ مورد بازبيني كلي قرار
س، شهيد ت مدرگرفته است. اين بازبيني در طي برگزاري جلسات منظم (آنلاين) با متخصصين پيش از تاريخ ايران از دانشگاه هاي، تربي

  بهشتي، مازندران و بوعلي همدان انجام پذيرفته است.

  
   فاهداو  فيتعر ،يب) مشخصات كل

ل سه گرايش شده شامشناسي در شكل جديد بازبينيارشد باستانصورت ناپيوسته است. كارشناسيشناسي بهارشد باستاندورة كارشناسي
هاي مختلف با توجه به ضوابط عمومي و التحصيلان دورة كارشناسي از رشتهاسلامي است. فارغتاريخ، دوران تاريخي و دوران ازدوران پيش

اي فوق هتوانند پس از گذراندن دروس پاية مشترك بين سه گرايش، بر حسب تمايل يكي از گرايشارشد ميموفقيت در كنكور كارشناسي
  را انتخاب كرده و دروس اختصاصي مربوط به آن را بگذرانند.

  
  

   تيپ) ضرورت و اهم
گذرد. از تغيير برنامة درسي اين گروه چهل سال و از آخرين تجديدنظر، شناسي در ايران هفتاد سال مياز تأسيس نخستين گروه باستان

 شناسي در ايران از نظر كميت متحول شدهسال سپري شده است. در اين مدت، نظام آموزشي باستانحك و اصلاح در آن نزديك به سي
ان شناسي و همچنين تربيت متخصصاست؛ اما از نظر كيفيت نتوانسته آنطور كه بايد پاسخگوي نيازهاي نسل جديد دانشجويان باستان

شناسي در سطح جهان از لحاظ نظري و هاي اخير، رشتة باستاناي باشد. اين در حالي است كه طي دههرشتهكارآمد در علوم ميان
مي شناسي ايران قرارگرفته يا مفاهيتوجهي باستانتعدد و بنيادين بوده كه بيشتر آنها يا به كلي مورد بيشناختي شاهد تحولات مروش

-شناسي ايران معرفي شده است. از اين رهگذر، باستانطور غيراصولي دستچين و به شكلي سطحي به باستانپراكنده از مكاتب گوناگون به

و امكانات  شناسي و اتلاف وقتسجم يافته كه فقط يكي دو نتيجة آن سردرگمي دانشجويان باستانشناسي امروز ايران هيبتي ناهمگن و نامن
  هدف است.هاي بيفراوان در جهت فعاليت
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  ) تعداد و نوع واحدهاي درسي ت
  توزيع واحدها -)1(جدول 

  تعداد واحد  دروسنوع 
  6  دروس جبراني

  8   پايهدروس 
  10   تخصصيدروس 
  14   اختياريدروس 
  6  نامهپايان

  44 جمع
  

  آموختگانو شايستگي دانش مهارت، توانمنديث) 
  دروس مرتبط ويژه هايها و توانمنديشايستگيها، مهارت

  شناسيهاي باستانروش تحقيق و مديريت پروژه شناسيهاي ميداني باستانمديريت پروژه
  شناسيهاي باستانتحقيق و مديريت پروژهروش شناسيانجام بررسي و كاوش باستان
  شناسيهاي باستانروش تحقيق و مديريت پروژه نگارش طرح پژوهشي

  دروس مرتبط  عمومي هايها و توانمنديشايستگيها، مهارت
  اي ايران در پيش از تاريخمنطقهشناسي باستان  هاي باستانيتشخيص و گاهنگاري نسبي محوطه

  شناسي اي در باستانرشتهكاربرد علوم ميان كردن علوم مرتبط با باستان شناسياستفاده و درگير 

  دورهج) شرايط و ضوابط ورود به 
ل سه گرايش شده شامشناسي در شكل جديد بازبينيارشد باستانصورت ناپيوسته است. كارشناسيشناسي بهارشد باستاندورة كارشناسي

هاي مختلف با توجه به ضوابط عمومي و التحصيلان دورة كارشناسي از رشتهو دوران اسلامي است. فارغ تاريخ، دوران تاريخيازدوران پيش
اي فوق هتوانند پس از گذراندن دروس پاية مشترك بين سه گرايش، بر حسب تمايل يكي از گرايشارشد ميموفقيت در كنكور كارشناسي

  بگذرانند.را انتخاب كرده و دروس اختصاصي مربوط به آن را 

  واحدهاي درسي: 

نامه واحد پايان 6واحد درسي نظري و عملي و  26واحد است كه  32شناسي در مجموع ارشد باستان) واحدهاي درسي دورة كارشناسي1
  شود.را شامل مي

شناسي بوده و هاي باستانواحد دروس پاية مشترك براي تمامي گرايش 8شناسي ملزم به گذراندن ارشد باستان) دانشجويان كارشناسي2
  توانند دروس اختصاصي گرايش خود را انتخاب نمايند.تنها پس از گذراندن اين دروس مي
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 شناسي فراهم شود و در عين حالهاي باستان) در تنظيم دروس اختصاصي سعي بر آن بوده تا امكان آشنايي دانشجويان با ديگر گرايش3
واحد تخصصي و اختياري،  26يافتن به اين هدف از مجموع ها كسب نمايند. براي دستمينهقادر باشند اطلاعات كافي در ساير ز

التحصيل شوند ملزم به خواهند در هر گرايش فارغواحد هستند. لازم به ذكر است، دانشجوياني كه مي 18دانشجويان ملزم به گذراندن 
 واحد درسي تخصصي گرايش خود هستند. 10گذراندن 

  طول دوره:

سال سال است و تعداد واحدهاي هر نيم 2ريزي عالي برنامهارشد مصوب شوراينامة آموزشي دورة كارشناسيل دوره بر اساس آيينطو
  واحد است. 14و حد اكثر  8حداقل 

  

  

  

  

  

جبراني  واحد را به عنوان دروس 12باشد بايستي تا دانشجوياني كه رشته مقطع قبلي آنان با اين رشته غيرمرتبط مي تبصره:
از ميان دروس دوره قبل اين رشته را در نيمسال اول تا دوم بگذرانند. انتخاب اين دروس به تشخيص گروه آموزشي 

باشد و بايستي شامل دروسي باشد كه دانش پايه و اصلي اين رشته را در بر بگيرد. تعداد واحدهاي دانشگاه / موسسه مي
  باشد.ه / موسسه و بر مبناي ميزان ارتباط رشته با رشته دوره قبلي دانشجو ميجبراني نيز به تشخيص گروه آموزشي دانشگا
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  فصل دوم

  جدول عناوين و مشخصات دروس



 ی ی ١٠٠٠ح بازن     

 

  جبرانيعنوان و مشخصات كلي دروس  -)2جدول (

تعداد   عنوان درس رديف
  واحد

  تعداد ساعات نوع واحد

  هم نياز  پيش نياز 
 عملي نظري

نظري 
- 

  عملي
 عملي نظري

  ندارد  ندارد  -  X -  -  32  2   مباني باستان شناسي.1

  ندارد  ندارد    X  64  -  -  4  كارورزي در باستان شناسي.2
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  پايهعنوان و مشخصات كلي دروس  -)2جدول (

  عنوان درس رديف

تعداد 
 واحد

)1-3 
 )واحد

  تعداد ساعات نوع واحد

  هم نياز  پيش نياز 
 عملي نظري

نظري 
- 

  عملي
 عملي نظري

  ندارد  ندارد    X     32  2 ي شناساي در باستانرشتهكاربرد علوم ميان.3

4.
شناسي (به زبان متون تخصصي باستان

  X      32  2  غيرفارسي)
  

  ندارد  ندارد

5.
-هاي باستانروش تحقيق و مديريت پروژه

 ندارد ندارد    X      32  2  شناسي

  ندارد  ندارد    X      32  2  شناسيباستان و قوانيناخلاق .6

          X      6  نامهپايان.7

ساعت  64آموزشي (كارورزي) ساعت و كار  48ساعت، كارگاهي  32ساعت، عملي  16نكته: ساعت آموزش براي هر واحد نظري 
    است.
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  پيش از تاريخگرايش  تخصصيعنوان و مشخصات كلي دروس  -)3جدول (

  عنوان درس  رديف

تعداد
   واحد

)1-3 
  )واحد

  تعداد ساعات نوع واحد

  هم نياز  ازش نيپي
  عملي  نظري  عملي -نظري   عملي  نظري

1.
-شناسي جوامع شكارورزباستان

  X     32  2  گردآورندة ايران
متون   

  تخصصي
  

2.
شناسي پيش از تاريخ مناطقباستان

  X      32  2  همجوار ايران
  

  ندارد
  

3.
شناسي ايران در دوران باستان

  هانخستين دهكده

2  

X      32  

-باستان  

شناسي 
جوامع 
-شكارورز
 گردآورندة
  ايران

  

4.
شناسي ايران در آغاز دوران باستان

  شهرنشيني
2  

X      32  
  

  ندارد
  

    ندارد    X      32  2  عصر آهن ايرانشناسي باستان.5
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  پيش از تاريخگرايش  اختياريعنوان و مشخصات كلي دروس  -)4جدول (

  عنوان درس  رديف

تعداد
   واحد

)1-3 
  )واحد

  تعداد ساعات نوع واحد

 هم نياز  ازش نيپي
 عملي نظري  عملي -نظري  عملي نظري

  X     32  2  نگيسشناسي پارينهمباني باستان  .1
 متون  

  تخصصي
  ندارد

  X      32  2  شناسيشناسي در باستانانسان  .2
متون   

  تخصصي
  ندارد

  ندارد  ندارد    X      32  2  شناسي منظريباستان  .3

4.  
شناسيمباحث نظري و روش

 شناسيشناسانه در باستانانسان
  2  پيش از تاريخ

X      32  
  

  ندارد
  ندارد

5.  
اي ايران درشناسي منطقهباستان

  X      32  2  پيش از تاريخ
  

  ندارد
  ندارد

  ندارد  ندارد    X      32  2  شناسيكارآفريني در باستان  .6

  ندارد  ندارد    X      32  2  سمينار  .7

8.  
آشنايي با پيش از تاريخ ميان
  X      32  2  رودان، درة سند و شمال آفريقا

  
  ندارد

  ندارد

9.  
آشنايي با روشهاي نوين حفاظت

  X      32  2  و مرمت
  

  ندارد
  ندارد
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  فصل سوم

  هاي دروسويژگي
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  هدف كلي:
شناسي استانبررسي نظريات مهم بشناسي به ايران، شناسي، تاريخچة تحول اين علم در جهان، چگونگي ورود باستانآشنايي دانشجويان با چيستي باستانهدف: 

  شناسي است.و چگونگي طرح پرسش در باستان

  ها: پ) مباحث يا سرفصل
 شناسي؛درآمدي بر باستان .1

 شناسي؛مروري بر تاريخ باستان .2

 شناسي و رمززدايي دوران باستان؛تحولات علمي، بوم .3

 شناسي؛مدارك و اسناد باستان .4

 شناسي؛مطالعات و تحقيقات باستان .5

 ها و محتوا؛فرهنگ، داده .6

 شناسي؛گاهنگاري نسبي و مطلق در باستان .7

 هاي باستاني؛كشف و بررسي محل .8

 شناسي؛هاي باستانكاوش .9

 ها؛بندي دادهتشخيص و طبقه .10

 شناسي؛فناوري در باستان .11

 امرار معاش و تغذيه؛ .12

 قياس، نظريه حدمياني و گذشتة زنده؛ .13

 ي؛مكان-شناسي زيستي و تحليل فضاييباستان .14

  ها.شناسي افراد و گروهباستان .15

  تدريس به صورت حضوري و مجازي خواهد بود. ت) راهبردهاي تدريس و يادگيري متناسب با محتوا و هدف:

  : ث) راهبردهاي ارزشيابي (پيشنهادي)
  درصد 30    سال هاي كلاسي در طول نيمفعاليت

  درصد 70         سالآزمون پايان نيم

  -ج) ملزومات، تجهيزات و امكانات مورد نياز براي ارائه: 
  چ) فهرست منابع پيشنهادي: 

، جلد اول و دوم. ترجمه غلامعلي شاملو. انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم سرآغاز، درآمدي بر باستان شناسي (اصول، مباني و روشها). 1384فاگان، برايان. (
 انساني دانشگاهها (سمت).

 تهران ، اول چاپ ؛ رايسم نشر ، فرج پور اكبر و يليعد هيسم ترجمه ؛ شناس باستان در ياديبن ميمفاه ، 1390 ، ويرنفر نيكال بان، پل

Gamble, C., 2015. Archaeology: the basics. Routledge. 

  شناسيمباني باستان عنوان درس به فارسي:

  نوع درس و واحد Basics in Archaeology عنوان درس به انگليسي:
  نظري   جبراني  ندارد نياز:دروس پيش

  عملي  تخصصي   ندارد نياز:همدروس 
  2 تعداد واحد:

  
  عملي -نظري اختياري 

   نامه پايانرساله /   32 تعداد ساعت:
  موارد ديگر: .............. كارگاه  سمينار  آزمايشگاه  سفر علمي  :نياز است؟نوع آموزش تكميلي اگر واحد عملي دارد، چه 



  14/    باستان شناسي/پيش از تاريخ كارشناسي ارشد

 ی ی ١٠٠٠ح بازن     

  هدف كلي:
اي هشناسي است لذا دانشجوياني كه از رشتههاي گردآوري اطلاعات و پژوهش در باستانترين شيوههدف: از آنجاكه كاوش و بررسي ميداني به عنوان اساسي

ناسي شهاي مورد نياز در انجام يك كار عملي باستانلازم است تا هم به منظور يادگيري اصول و تكنيكشوند شناسي به اين رشته وارد ميغير از رشتة باستان

شناسي در ميدان و سپس تحليل و استخراج اطلاعات موثق از آنها با هاي باستانو هم از منظر اينكه بتوانند با آگاهي و بينش صحيح از نحوه گردآوري يافته

ها به صورت عملي آشنا شوند لذا در اين شرايط ضروري است كه دانشجويان با هماهنگي گروه مربوطه به ستند سازي و تشريح يافتهاصول بنيادين كاوش ، م

هاي كاوش كه صلاحيت لازم را داشته باشد معرفي و مدتي را به عنوان كارورزي تحت نظر سرپرست آن تيم كه معادل ساعات مقرر در درس است يكي از تيم

  ذارند.را بگ

  ها: پ) مباحث يا سرفصل
  نيازي به سرفصل ندارد.

  
  خواهد بود. نظري و بيشتر عمليتدريس به صورت  ت) راهبردهاي تدريس و يادگيري متناسب با محتوا و هدف:

  
  : ث) راهبردهاي ارزشيابي (پيشنهادي)

  درصد 20    سال هاي كلاسي در طول نيمفعاليت
  درصد 80         سالآزمون پايان نيم

  
  -ج) ملزومات، تجهيزات و امكانات مورد نياز براي ارائه: 

  
  چ) فهرست منابع پيشنهادي: 

 كلاس بيشتر عملي و مبتني بر شركت در كاوش باستان شناسي است

  
  
  
  
  
  
  
  

  شناسيكارورزي در باستان عنوان درس به فارسي:

  نوع درس و واحد Internship in Archaeology عنوان درس به انگليسي:
  نظري   جبراني  ندارد نياز:دروس پيش

  عملي  تخصصي   ندارد نياز:همدروس 
  4 تعداد واحد:

  
  عملي -نظري اختياري 

   نامه رساله / پايان  64 تعداد ساعت:
شركت در موارد ديگر:  كارگاه  سمينار  آزمايشگاه  سفر علمي  :نياز است؟نوع آموزش تكميلي اگر واحد عملي دارد، چه 

  كاوش باستان شناسي



  15/    باستان شناسي/پيش از تاريخ كارشناسي ارشد

 ی ی ١٠٠٠ح بازن     

  

  هدف كلي:
ي، رياضيات اشناسي نظير فيزيك هستهشناسي و باستانارتباط با انسانچند دهه از ادغام علوم به ظاهر بي ؛شناسي از علوم محض و علوم طبيعيهاي مرتبط با باستانآشنايي با تخصصهدف: 

 گذرد. اين واحد درسي مروري اجمالياي ميرشتهديگر و حركت به سمت علوم ميان ةها نمونبعدي و دهشناسي مهندسي رايانه، مهندسي سهميشناسي، اقلاحتمالات، ژنتيك، جانورشناسي، گياه
   شناسي خواهد داشت.اي و كاركردهاي آنها در باستانرشتهبر هريك از اين علوم ميان

  ها: مباحث يا سرفصلپ) 

  ؛شناسياي در باستانرشتههاي مياناهميت و ضرورت پژوهش .1
   ؛شناسياي باستانرشتههاي ميانپژوهش ةمروري برتاريخچ .2
 ؛شناسيبومزيست .3

 ؛شناسي و علوم زمينباستان .4

 ؛شناسيگياهباستان .5

 ؛جانورشناسيباستان .6

 ؛شناسيشيميايي در باستان –هاي فيزيكي تحليل .7

 ؛سنجيكهن .8

 ؛شناسيهاي تاريخگذاري مطلق در باستانروش .9

 ؛شناسيزيستباستان .10

 ؛شناسيشناسي جسماني و باستانانسان .11

 ؛شناسيژنتيك و باستان .12

 ؛شناسيهاي آماري در باستانتحليل .13

 شناسي.كاربرد كامپيوتر در باستان .14

  حضوري و مجازي خواهد بود.تدريس به صورت  ت) راهبردهاي تدريس و يادگيري متناسب با محتوا و هدف:
  : ث) راهبردهاي ارزشيابي (پيشنهادي)

  درصد 30    سال هاي كلاسي در طول نيمفعاليت
  درصد 70         سالآزمون پايان نيم

  -ج) ملزومات، تجهيزات و امكانات مورد نياز براي ارائه: 
  چ) فهرست منابع پيشنهادي: 

- Madella, M., Lancelotti, C and M. Savard (eds)., 2014. Ancient plants and people: Contemporary trends in 
archaeobotany. University of Arizona Press. 

- Malainey, M.E., 2010. A consumer's guide to archaeological science: analytical techniques. Springer Science & 
Business Media. 

- Russell, N., 2011. Social zooarchaeology: Humans and animals in prehistory. Cambridge University Press. 
 
 
 

    شناسياي در باستانرشتهميان كاربرد علوم عنوان درس به فارسي:

 Application of Interdisciplinary عنوان درس به انگليسي:
Science in Archaeology 

  نوع درس و واحد

  نظري   پايه  ندارد نياز:دروس پيش
  عملي  تخصصي   ندارد نياز:همدروس 

  2 تعداد واحد:
  

  عملي -نظري اختياري 
   نامه رساله / پايان  32 تعداد ساعت:

  موارد ديگر: .............. كارگاه  سمينار  آزمايشگاه  سفر علمي :نياز است؟نوع آموزش تكميلياگر واحد عملي دارد، چه 



  16/    باستان شناسي/پيش از تاريخ كارشناسي ارشد

 ی ی ١٠٠٠ح بازن     

 
 

  هدف كلي:
ي بوده و بديهي شناسي ايران به زبان انگليسشناسي؛ لازم به ذكر است بيشتر منابع معتبر در باستانهدف: بروزرساني دانش زبان دانشجويان و آشنايي با مفاهيم و واژگان تخصصي در باستان

  شناسي انگليسي داشته باشند.بايست تسلط كاملي بر متون باستانبه تحصيل خواهند پرداخت ميازتاريخ است دانشجوياني كه به ويژه در گرايش پيش

  ها: پ) مباحث يا سرفصل

 .و كتب انگليسي استفاده خواهد شد در اين واحد بنا به تشخيص استاد از مقالات

  مجازي خواهد بود.تدريس به صورت حضوري و ت) راهبردهاي تدريس و يادگيري متناسب با محتوا و هدف: 

  : ث) راهبردهاي ارزشيابي (پيشنهادي)
  درصد 50    سال هاي كلاسي در طول نيمفعاليت

  درصد 50         سالآزمون پايان نيم

  -ج) ملزومات، تجهيزات و امكانات مورد نياز براي ارائه: 
  چ) فهرست منابع پيشنهادي: 

- Errington. E, & Sarkhosh. V. C. 2007.  From Persepolis to the Punjab, Published by The British Museum Press, 
London. 

- Wenke, Robert J and Deborah I Olszewski .2007 .Patterns in Prehistory, 5th edition. Oxford University Press. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شناسي (به زبان غير فارسي)متون تخصصي باستان عنوان درس به فارسي:

  درس و واحد نوع Archaeological Texts عنوان درس به انگليسي:
  نظري   پايه  ندارد نياز:دروس پيش

  عملي  تخصصي   ندارد نياز:همدروس 
  2 تعداد واحد:

  
  عملي -نظري اختياري 

   نامه رساله / پايان  32 تعداد ساعت:
  موارد ديگر: .............. كارگاه  سمينار  آزمايشگاه  سفر علمي :نياز است؟نوع آموزش تكميلياگر واحد عملي دارد، چه 



  17/    باستان شناسي/پيش از تاريخ كارشناسي ارشد

 ی ی ١٠٠٠ح بازن     

  
  

  هدف كلي:
ويژه كاوش هشناختي، بفعاليت ميداني باستانآشنايي با انجام كار ميداني باستان شناسي از نقطة شروع (نگارش طرح پژوهشي)، نحوة مديريت كار ميداني و نگارش گزارش حاصله است. هر 

ظة آغاز هاي باستاني از لحهايي كه يافتهدهد كه نياز به پردازش، مرمت و محافظت، مطالعه و انتشار دارد. اين واحد درسي كليات فعاليتدست ميهاي باستاني بهو بررسي، انبوهي از يافته
  دهد. ان شرح مينگارش طرح پژوهشي تا پايان را براي دانشجوي

  ها: پ) مباحث يا سرفصل

 شناسيمقدمات نگارش طرح پژوهشي در باستان .1

 شناسيمديريت كار ميداني در باستان .2

  شناختي؛هاي باستانها و يافتهماهيت نهشته .3

 هاي طبيعي و فرهنگي)؛هاي فرانهشتي (دگرگونيدگرگوني .4

 بازيافت مواد باستاني (مسائل عملي)؛  .5

 باستاني (مسائل نظري)؛بازيافت مواد  .6

 يافته، اطلاعات، داده؛ .7

 شناختي؛هاي باستانبنديهاي عملي در طبقهمفاهيم فلسفي و جنبه .8

 هاي باستاني؛مباني بررسي محوطه .9

 هاي مختلف كاوش (كاوش عمودي و كاوش افقي)؛آشنايي با روش .10

 فناوري؛ -بندي جنسيسفال: طبقه .11

 كاربردي؛ –بندي شكلي سفال: طبقه .12

 مصنوعات سنگي؛ .13

 اشياي فلزي؛ .14

 بقاياي انساني؛ .15

 جانوري؛ –بقاياي گياهي  .16

 .ريز هاييافته .17

  تدريس به صورت حضوري و مجازي خواهد بود. ت) راهبردهاي تدريس و يادگيري متناسب با محتوا و هدف:

  : ث) راهبردهاي ارزشيابي (پيشنهادي)
  درصد 30    سال هاي كلاسي در طول نيمفعاليت
  درصد 70         سالپايان نيمآزمون 

  -ج) ملزومات، تجهيزات و امكانات مورد نياز براي ارائه: 
  چ) فهرست منابع پيشنهادي: 

  شناسيهاي باستانروش تحقيق و مديريت پروژه عنوان درس به فارسي:

 Research Method and Management in عنوان درس به انگليسي:
Archaeological Projects 

  نوع درس و واحد

  نظري   پايه  ندارد نياز:دروس پيش
  عملي  تخصصي   ندارد نياز:همدروس 

  2 تعداد واحد:
  

  عملي -نظري اختياري 
   نامه رساله / پايان  32 تعداد ساعت:

  موارد ديگر: .............. كارگاه  سمينار  آزمايشگاه  سفر علمي  :نياز است؟نوع آموزش تكميلي اگر واحد عملي دارد، چه 



  18/    باستان شناسي/پيش از تاريخ كارشناسي ارشد

 ی ی ١٠٠٠ح بازن     

- Smith, C., Burke, H. and Morrison, M., 2020. The Archaeologist's Field Handbook: The essential guide for beginners 
and professionals in Australia. Routledge. 

  

  هدف كلي:
اصول و  قوانين ملي و نظارت و سرپرستي؛ معنا و فحواي اخلاقي ميراث؛شناسان؛ مفاهيم هاي باستاناي و مسؤوليتشناسي؛ معيارهاي حرفهآشنايي دانشجويان با ضوابط اخلاقي در باستان

طرز برخورد  وچگونگي ارتباط با مردمان بومي؛ نحوة برخورد با آثار باستاني و بناهاي يادماني؛ مجازات تجارت آثار باستاني؛ استرداد مواد استخواني  مباني مذهبي در مواجه با آثار باستاني،
  و امانت در مستندسازي و مستندنگاري. با مردگان؛ صداقت

  ها: پ) مباحث يا سرفصل

 شناختي؛هاي باستانمالكيت يافته .1

 شناختي؛هاي باستانگذاري آثار و يافتهمعيارهاي ارزش .2

 آشنايي با قوانين ملي درخصوص مواجه با آثار ميراث فرهنگي در ايران .3

 فرهنگي در ايرانآشنايي با قوانين فقهي درخصوص مواجه با آثار ميراث  .4

 مباحث اخلاقي در خصوص حفاري معيشتي؛ .5

 شناسي زندگان؛موضوعات انساني در باستان .6

 شناسي مردگان با تأكيد بر مفوم بازتدفين؛مباحث اخلاقي در باستان .7

 مفهوم ميراث جهاني؛ .8

 احترام به ميراث فرهنگي ديگران؛ .9

 هاي گذشته و ميراث مشترك بشري؛مسؤوليت در قبال انسان .10

 خلق ميراث جهاني مشترك با هدف صلح در آينده؛ .11

 كنوانسيون يونسكو در خصوص حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان؛ .12

 انداز اروپايي؛كنوانسيون چشم .13

 هاي بشري.ايجاد نوعي فراميراث؛ نمايشي از فرهنگ .14

  مجازي خواهد بود.تدريس به صورت حضوري و  ت) راهبردهاي تدريس و يادگيري متناسب با محتوا و هدف:

  : ث) راهبردهاي ارزشيابي (پيشنهادي)
  درصد 30    سال هاي كلاسي در طول نيمفعاليت

  درصد 70         سالآزمون پايان نيم

  -ج) ملزومات، تجهيزات و امكانات مورد نياز براي ارائه: 
  چ) فهرست منابع پيشنهادي: 

. ترجمة حسين صبري. تهران: پژوهشگاه علوم انساني و شناسيهاي فلسفي در باستانشناسي؛ ديدگاهاخلاق باستان). 1394اسكار، كريس و جفري اسكار ( -
 مطالعات فرهنگي.

‐ Abate, M (ed)., 2002. World Heritage: Archaeological Sites and Urban Centres. Milan and Paris: Skira and 
UNESCO. 

  شناسيباستان و قوانيناخلاق  عنوان درس به فارسي:

  نوع درس و واحد Ethics and Laws in Archaeology عنوان درس به انگليسي:
  نظري   پايه  ندارد نياز:دروس پيش

  عملي  تخصصي   ندارد نياز:همدروس 
  2 تعداد واحد:

  
  عملي -نظري اختياري 

   نامه رساله / پايان  32 تعداد ساعت:
  موارد ديگر: .............. كارگاه  سمينار  آزمايشگاه  سفر علمي  :نياز است؟نوع آموزش تكميلي اگر واحد عملي دارد، چه 



  19/    باستان شناسي/پيش از تاريخ كارشناسي ارشد

 ی ی ١٠٠٠ح بازن     

‐ Bradshaw, E., 2000. "Mining and Cultural Heritage Management: the Hamersley Iron Experience" in I. Lilley 
(ed). Native Title and the Transformation of Archaeology in the Postcolonial World. PP. 10-23. Sydney: Oceania 
Publications. 

  

  هدف كلي:
وهاي محيطي در تعيين الگسنگي در نقاط مختلف ايران، نقش عوامل زيستپارينههاي سنگي در ايران، نحوة پراكنش محوطههاي منتسب به دوران پارينهآشنايي دانشجويان با محوطههدف 

  هاي مطالعاتي در آينده.ريزيها و خلأهاي موجود جهت برنامهسنگي در ايران و معرفي پتانسيلاستقراري در دوران پارينه

  ها: پ) مباحث يا سرفصل

 سنگي در ايران؛هاي پارينهتاريخچة پژوهش.      1

 عنوان پل عبور در دوران پليئستوسن؛اهميت ايران به .1

 سنگي در ايرانهاي دوران پارينهآشنايي با انسان ريخت .2

 1افزارهاي سنگي مقدمات دست .3
 2افزارهاي سنگي مقدمات دست .4
 سنگي قديم ايران؛پارينه .5

 (زاگرس)؛ 1سنگي مياني ايران پارينه .6

 (زاگرس)؛ 2سنگي مياني ايران پارينه .7

 سنگي مياني البرز و فلات مركزي؛پارينه .8

 سنگي جديد زاگرس؛پارينه .9

 سنگي جديد البرز و فلات مركزي؛پارينه .10

 ها؛سازيسنگي زاگرس و اولين اهليفراپارينه .11

 سنگي در خارج از زاگرس؛فراپارينه .12

 .كاسپيسنگي درياي ميان .13
  حضوري و مجازي خواهد بود. تدريس به صورت ت) راهبردهاي تدريس و يادگيري متناسب با محتوا و هدف:

  : ث) راهبردهاي ارزشيابي (پيشنهادي)
  درصد 50    سال هاي كلاسي در طول نيمفعاليت

  درصد 50         سالآزمون پايان نيم
  -ج) ملزومات، تجهيزات و امكانات مورد نياز براي ارائه: 

  چ) فهرست منابع پيشنهادي: 
 نگار.نسب و سرور خراشادي. تهران: ايران. ترجمة حامد وحدتيازميلادسال پيش 4000انسان از آغاز تا ). 1398تترسال، ايان ( -

  نگار.تهران: ايران پيدايش انسان، با پيشگفتارهايي از عباس عليزاده و جفري كلارك.). 1393نسب، حامد (وحدتي -
تهران: انتشارات پژوهشگاه سازمان ميراث  آغاز تا سپيده دم روستانشيني). سنگي ايران (ازشناسي پارينهباستان).  1394نسب، حامد و شاهين آريامنش (وحدتي -

 فرهنگي و گردشگري.

  
  
  

  گردآورندة ايران-شناسي جوامع شكارورزباستان عنوان درس به فارسي:

 Archaeology of Hunter-Gatherer عنوان درس به انگليسي:
Societies in Iran 

  نوع درس و واحد

  نظري  پايه   متون تخصصي نياز:دروس پيش
  عملي  تخصصي   ندارد نياز:همدروس 

  2 تعداد واحد:
  

  عملي -نظري اختياري 
   نامه رساله / پايان  32 ساعت:تعداد 

  موارد ديگر: .............. كارگاه  سمينار  آزمايشگاه  سفر علمي اگر واحد عملي دارد، چه نوع آموزش تكميلي نياز است؟:



  20/    باستان شناسي/پيش از تاريخ كارشناسي ارشد

 ی ی ١٠٠٠ح بازن     

  
  
  

  هدف كلي:
ق از مناط هاي پيش از تاريخ در مناطق همجوار با ايران است. از انجاكه در دوران پيش از تاريخ مرزبندي هاي سياسي رايج مرسوم نبوده است، بسياريآشنايي دانشجويان با محوطههدف 

  ايران بوده اند.همجوار كنوني در زمانهاي متفاوت جزئي از گسترة فرهنگي 

  ها: پ) مباحث يا سرفصل

 آشنايي با جغرافيا و زيست بوم جنوب غرب آسيا .1

 اهميت ايران در اداور پيش از تاريخ در جنوب غرب آسيا؛ .2

 آشنايي با پيش از تاريخ ميان رودان .3

 آشنايي با پيش از تاريخ لوانت .4

 آشنايي با پيش از تاريخ آناتولي .5

 آشنايي با پيش از تاريخ قفقاز .6

 آشنايي با پيش از تاريخ آسياي مركزي .7

 آشنايي با پيش از تاريخ مناطق شرقي ايران .8

 آشنايي با پيش از تاريخ شبه جزيره هند .9

 آشنايي با پيش از تاريخ مناطق جنوبي خليج فارس .10

 آشنايي با پيش از تاريخ شبه جزيرة عربستان .11

 تبادلات فرهنگي پيشاتاريخي ميان فلات ايران و مناطق همجوار .12

  تدريس به صورت حضوري و مجازي خواهد بود. ت) راهبردهاي تدريس و يادگيري متناسب با محتوا و هدف:
  : ث) راهبردهاي ارزشيابي (پيشنهادي)

  درصد 50    سال هاي كلاسي در طول نيمفعاليت
  درصد 50         سالآزمون پايان نيم

  -ج) ملزومات، تجهيزات و امكانات مورد نياز براي ارائه: 
  چ) فهرست منابع پيشنهادي: 

 تهران: مركز نشر دانشگاهي. النهرين (جلد دوم تاريخ فرهنگي و اجتماعي).تاريخ و تمدن بين). 1376مجيدزاده، يوسف ( -

  تهران: مركز نشر دانشگاهي. النهرين (جلد سوم هنر و معماري).تاريخ و تمدن بين). 1380زاده، يوسف (مجيد -
 . تهران: مركز نشر دانشگاهي.النهرين (جلد اول تاريخ سياسي)تاريخ و تمدن بين). 1392زاده، يوسف (مجيد -

  شناسي پيش از تاريخ مناطق همجوار ايرانباستان عنوان درس به فارسي:

 Prehistoric Archaeology of Iran’s عنوان درس به انگليسي:
Neighboring Regions 

  نوع درس و واحد

  نظري  پايه   ندارد نياز:پيشدروس 
  عملي  تخصصي   ندارد نياز:همدروس 

  2 تعداد واحد:
  

  عملي -نظري اختياري 
   نامه رساله / پايان  32 تعداد ساعت:

  موارد ديگر: .............. كارگاه  سمينار  آزمايشگاه  سفر علمي  اگر واحد عملي دارد، چه نوع آموزش تكميلي نياز است؟:



  21/    باستان شناسي/پيش از تاريخ كارشناسي ارشد

 ی ی ١٠٠٠ح بازن     

  

  هدف كلي:
 هاي آنها و ارتباط اينهاي مختلف فرهنگي ايران در اين دوره و شاخصههاي مربوط به آغاز توليد غذا يا به اصطلاح انقلاب نوسنگي و جايگاه ايران در اين فرايند؛ حوزهطرح تئوريهدف 

  جوامع با يكديگر و جوامع اطراف.

  ها: پ) مباحث يا سرفصل

 گردآوري-شكارورزمقدمات پايان دوران  .1

  آوري به توليد غذا؛هاي مربوط به گذر از جمعنظريه .2

 هاي آنها؛هاي متفاوت فرهنگي در ايران دورة نوسنگي و شاخصهحوزه .3

 مركز فلات ايران؛ .4

 شرق؛شمال و شمال .5

 غرب؛ شمال .6

 غرب؛  .7

 غربي؛جنوب و جنوب .8

 شرقي و شرق؛جنوب .9

 اي اين مناطق؛  مقايسه -جداول تطبيقي .10

 ابسيدين و كاربرد آن در تبادلات دورة نوسنگي؛سنگ  .11

 يافته.گيري جوامع سازمانشكل .12

 

  تدريس به صورت حضوري و مجازي خواهد بود. ت) راهبردهاي تدريس و يادگيري متناسب با محتوا و هدف:
  : ث) راهبردهاي ارزشيابي (پيشنهادي)

  درصد 50    سال هاي كلاسي در طول نيمفعاليت
  درصد 50         سالنيمآزمون پايان 

  -ج) ملزومات، تجهيزات و امكانات مورد نياز براي ارائه: 
  چ) فهرست منابع پيشنهادي: 

- Braidwood, R. J. 1960. "The Agricultural Revolution", Scientific American, 203, pp. 130-41. 
- Braidwood, R. J. 1973. "The Early Village in Southwestern Asia", JNES, 32, pp. 34-39. 
- Flannery, K. V. 1971. Origins and Ecological Effects of Early Domestication in Iran and the Near East, Natural 

History Press. 
- Mortensen, P. 1972. Seasonal Cacips and Early Villages in the Zagros, London: duckworth. 

 

  هاشناسي ايران در دوران نخستين دهكدهباستان عنوان درس به فارسي:

 Archeology of Iran during the first عنوان درس به انگليسي:
villages 

  نوع درس و واحد

  نظري  پايه   ندارد نياز:دروس پيش
  عملي  تخصصي   ندارد نياز:همدروس 

  2 تعداد واحد:
  

  عملي -نظري اختياري 
   نامه رساله / پايان  32 تعداد ساعت:

  موارد ديگر: .............. كارگاه  سمينار  آزمايشگاه  سفر علمي  اگر واحد عملي دارد، چه نوع آموزش تكميلي نياز است؟:



  22/    باستان شناسي/پيش از تاريخ كارشناسي ارشد

 ی ی ١٠٠٠ح بازن     

 

  هدف كلي:
رشدن تهاي اوليه و پيچيدهگيري جوامع شهرنشين و ايجاد حكومتهاي مربوط به شكلكشف آلياژ مفرغ و ساير ابداعات فني و تأثير آن بر جوامع روستايي يكجانشين؛ طرح نظريههدف 

  شدن ناگهاني شهرها.هاي هر يك از آنها و مسايل مربوط به متروكهاي مختلف شهرنشين و شاخصهجوامع؛ تقسيم ايران به حوزه

  ها: پ) مباحث يا سرفصل

  ايجاد حكومت؛گيري جوامع شهرنشين و هاي مربوط به شكلنظريه .1

 تقسيم ايران به چند حوزة متفاوت شهرنشين؛ .2

 حوزة فرهنگ اروك (بازرگانان شوشي)؛ .3

 حوزة فرهنگ يانيك؛ .4

 حوزة فرهنگ گرگان؛ .5

 حوزة فرهنگ خابور؛  .6

 تقسيمات فرعي عصر مفرغ؛ .7

 مفرغ قديم؛ .8

 مفرغ مياني؛ .9

 مفرغ جديد؛ .10

 آنها؛ هايها و شاخصههاي مهم مربوط به هر يك از حوزهمعرفي محوطه .11

 غرب ايران؛گيري حكومت عيلام در جنوبشكل .12

 پيش از ميلاد و دلايل آن. 1800شدن شهرها در متروك .13

 

  تدريس به صورت حضوري و مجازي خواهد بود. ت) راهبردهاي تدريس و يادگيري متناسب با محتوا و هدف:
  : ث) راهبردهاي ارزشيابي (پيشنهادي)

  درصد 50    سال هاي كلاسي در طول نيمفعاليت
  درصد 50         سالآزمون پايان نيم

  -ج) ملزومات، تجهيزات و امكانات مورد نياز براي ارائه: 
  چ) فهرست منابع پيشنهادي: 

- Kohl, Philip L. 2007. The Making of the Bronze Age Eurasia. Cambridge: Cambridge University Press. 
- Potts, D.T., 2016. The archaeology of Elam: formation and transformation of an ancient Iranian state. Cambridge 

University Press. 
- Weeks, L., 2004. Early metallurgy of the Persian Gulf: technology, trade, and the Bronze Age World. Brill. 

 

  شناسي ايران در آغاز دوران شهرنشينيباستان فارسي:عنوان درس به 

 Archeology of Iran at the beginning of عنوان درس به انگليسي:
the urbanization 

  نوع درس و واحد

  نظري  پايه   ندارد نياز:دروس پيش
  عملي  تخصصي   ندارد نياز:همدروس 

  2 تعداد واحد:
  

  عملي -نظري اختياري 
   نامه رساله / پايان  32 تعداد ساعت:

  موارد ديگر: .............. كارگاه  سمينار  آزمايشگاه  سفر علمي  اگر واحد عملي دارد، چه نوع آموزش تكميلي نياز است؟:



  23/    باستان شناسي/پيش از تاريخ كارشناسي ارشد

 ی ی ١٠٠٠ح بازن     

 

  هدف كلي:
  هاي آنها.هاي مربوط به مهاجرت اقوام هندواروپايي؛ تقسيمات مربوط به عصر آهن و جوامع موجود در اين عصر و شاخصهآموزش نظريههدف 

  ها: پ) مباحث يا سرفصل

  مهاجرت اقوام هندواروپايي؛هاي مربوط به نظريه .1

 تغييرات فرهنگي در جوامع مربوط به مفرغ جديد؛  .2

 ها و استخراج از معادن؛فناوري ذوب سنگ آهن، ساخت كوره .3

 تقسيمات فرعي عصر آهن در ايران؛ .4

 هاي آنها؛هاي مهم عصر آهن ايران و شاخصهمحوطه .5

 سيلك؛ .6

 حسنلو؛ .7

 خوروين؛ .8

 مارليك؛ .9

 قيطريه؛ .10

 هاي ديگر؛محوطه .11

 مشخصات عمومي آثار مربوط به عصر آهن اول؛ .12

 مشخصات عمومي آثار مربوط به عصر آهن دوم؛ .13

 هاي بدون  خط و نوشتار در بعضي از مناطق ايران؛گيري حكومتمشخصات عمومي آثار مربوط به عصر آهن سوم و شكل .14

 ورود جوامع عصر آهن سوم به دوران تاريخي در ايران. .15

 

  تدريس به صورت حضوري و مجازي خواهد بود. گيري متناسب با محتوا و هدف:ت) راهبردهاي تدريس و ياد
  : ث) راهبردهاي ارزشيابي (پيشنهادي)

  درصد 50    سال هاي كلاسي در طول نيمفعاليت
  درصد 50         سالآزمون پايان نيم

  -ج) ملزومات، تجهيزات و امكانات مورد نياز براي ارائه: 
  چ) فهرست منابع پيشنهادي: 

- Danti, M.D., 2013. The late Bronze and early Iron age in northwestern Iran. In The Oxford Handbook of Ancient Iran. 
- Licheli, V. ed., 2007. Achaemenid culture and local traditions in Anatolia, Southern Caucasus and Iran: new 

discoveries. Brill. 
- Magee, P., 2013. Iron Age southeastern Iran. In The Oxford Handbook of Ancient Iran. 

  شناسي عصر آهن ايرانباستان عنوان درس به فارسي:

  نوع درس و واحد Iron Age Archaeology of Iran عنوان درس به انگليسي:
  نظري  پايه   ندارد نياز:دروس پيش

  عملي  تخصصي   ندارد نياز:همدروس 
  2 تعداد واحد:

  
  عملي -نظري اختياري 

   نامه رساله / پايان  32 تعداد ساعت:
  موارد ديگر: .............. كارگاه  سمينار  آزمايشگاه  سفر علمي  نياز است؟:اگر واحد عملي دارد، چه نوع آموزش تكميلي 



  24/    باستان شناسي/پيش از تاريخ كارشناسي ارشد

 ی ی ١٠٠٠ح بازن     

 

  هدف كلي:
  بندي ادوار و گاهنگاري اين دوران در جهان و به ويژه در منطقة جنوب غرب آسياست. سنگي، نحوة طبقهدوران پارينهآشنايي دانشجويان با هدف 

  ها: پ) مباحث يا سرفصل

 سنگي در جهان؛هاي پارينهتاريخچة پژوهش .1

 سنگي؛ شناسي پارينهمباني نظري در باستان .2

 سنگي؛پارينهشناسي هاي گاهنگاري در باستانآشنايي با روش .3

 1سنگي هاي دوران پارينهآشنايي با انسان ريخت .4

 2سنگي هاي دوران پارينهآشنايي با انسان ريخت .5

 افزارهاي سنگيمقدمات آشنايي با دست .6

 سنگي قديم آفريقا؛پارينه .7

 سنگي قديم اوراسيا؛پارينه .8

 سنگي مياني آفريقاپارينه .9

 سنگي مياني اوراسيا؛پارينه .10

 جديد آفريقاسنگي پارينه .11

 سنگي جديد اوراسيا؛پارينه .12

 سنگي آفريقاسنگي/ميانفراپارينه .13

 سنگي اوراسياسنگي/ميانفراپارينه .14

  تدريس به صورت حضوري و مجازي خواهد بود. ت) راهبردهاي تدريس و يادگيري متناسب با محتوا و هدف:
  : ث) راهبردهاي ارزشيابي (پيشنهادي)

  درصد 50    سال هاي كلاسي در طول نيمفعاليت
  درصد 50         سالآزمون پايان نيم

  -ج) ملزومات، تجهيزات و امكانات مورد نياز براي ارائه: 
  چ) فهرست منابع پيشنهادي: 

 نگار.نسب و سرور خراشادي. تهران: ايران. ترجمة حامد وحدتيازميلادسال پيش 4000انسان از آغاز تا ). 1398تترسال، ايان ( -

  نگار.تهران: ايران پيدايش انسان، با پيشگفتارهايي از عباس عليزاده و جفري كلارك.). 1393نسب، حامد (وحدتي -

- Klein, R. G. 2009. The human career: Human biological and cultural origins. 3rd ed. Chicago: University of Chicago 

Press. 
 

  

  سنگيشناسي پارينهمباني باستان عنوان درس به فارسي:

  نوع درس و واحد Basics in Paleolithic Archaeology عنوان درس به انگليسي:
  نظري   پايه  متون تخصصي نياز:دروس پيش

  عملي  تخصصي   ندارد نياز:همدروس 
  2 تعداد واحد:

  
  عملي -نظري اختياري 

   نامه رساله / پايان  32 تعداد ساعت:
  موارد ديگر: .............. كارگاه  سمينار  آزمايشگاه  سفر علمي  :نياز است؟نوع آموزش تكميلي اگر واحد عملي دارد، چه 



  25/    باستان شناسي/پيش از تاريخ كارشناسي ارشد

 ی ی ١٠٠٠ح بازن     

  هدف كلي:
م شناسي است. در اين درس ابتدا به تاريخچة علشناسي و باستانشناسي و تشريح رابطة انسانهاي انسانشناسي، معرفي زيرشاخهاهداف اصلي اين درس آشنايي دانشجويان با مقدمات انسان

شود و در ادامه مفاهيم كليدي همچون فرهنگ، نژاد و قوم توصيف و تبيين خواهد شد. جايگاه انسان در طبيعت هاي آن معرفي ميشناسي در جهان پرداخته خواهد شد و سپس زيرشاخهانسان
  شده در اين درس هستند.يش از ديگر مباحث مطرحو دستاوردهاي اين انسان در طول سير حركت فرهنگي خو

  ها: پ) مباحث يا سرفصل

 شناسي؛  مقدمات انسان .١

 شناسي؛هاي انسانمعرفي زيرشاخه .٢

 شناسي؛ ، طبقه، نژاد و قوم در انسان»فرهنگ«مفهوم  .٣

 شناسي؛شناختي تطوري در انسانرويكرد زيست .۴

 شناسي جسماني و مقدمات تطور زيستي انسان؛انسان .۵

 ظهور انسان مدرن و پراكنش انسان در سراسر جهان؛ .۶

 اقوام انساني در جهان؛ .٧

 انقلاب نوسنگي و آغاز يكجانشيني؛ .٨

 رشد و نمو و اقتصاد در جوامع انساني از ابتدا تا حال حاضر؛ .٩

 ارتباطات در جوامع انساني؛ .١٠

 شناسي مذهب؛انسان .١١

 .هنر شناسيانسان .١٢

  تدريس به صورت حضوري و مجازي خواهد بود. محتوا و هدف: ت) راهبردهاي تدريس و يادگيري متناسب با
  : ث) راهبردهاي ارزشيابي (پيشنهادي)

  درصد 50    سال هاي كلاسي در طول نيمفعاليت
  درصد 50         سالآزمون پايان نيم

  -ج) ملزومات، تجهيزات و امكانات مورد نياز براي ارائه: 
  چ) فهرست منابع پيشنهادي: 

- Dunsworth, H. M. 2007. Human Origins 101. London: Greenwood Press, Westport, Connecticut. 
 

- Fagan, Brian M. 2006. People of the Earth: An Introduction to World Prehistory, 12th edition. Prentice Hall. 
 

- Klein, R. G. 2009. The human career: Human biological and cultural origins. 3rd ed. Chicago: University of Chicago 

Press. 
  
  
  

  شناسي  باستانشناسي در انسان عنوان درس به فارسي:

  نوع درس و واحد Anthropology in Archaeology عنوان درس به انگليسي:
  نظري   پايه  متون تخصصي نياز:دروس پيش

  عملي  تخصصي   ندارد نياز:همدروس 
  2 تعداد واحد:

  
  عملي -نظري اختياري 

   نامه رساله / پايان  32 تعداد ساعت:
  موارد ديگر: .............. كارگاه  سمينار  آزمايشگاه  سفر علمي  :نياز است؟نوع آموزش تكميلي اگر واحد عملي دارد، چه 



  26/    باستان شناسي/پيش از تاريخ كارشناسي ارشد

 ی ی ١٠٠٠ح بازن     

  هدف كلي:
لاعات در آوري اطشناختي امروزه يكي از دو روش عمده براي جمعهاي باستانهاي باستاني؛ بررسيپراكندگي محوطههاي مكاني شناختي و تحليلهاي باستانشناسي بررسيآشنايي با روش

اي و شيوة هاي منطقهياي، با نحوة طراحي، اجرا، مطالعة اطلاعات و ارائة نتايج بررسهاي منطقهشناسي است. در اين واحد درسي دانشجويان پس از آشنايي با مفاهيم مقدماتي در بررسيباستان
  شوند.هاي استقراري آشنا ميبازشناسي و تحليل الگوهاي مختلف در سيستم

  ها: پ) مباحث يا سرفصل

 شناسي منظر؛مباني نظري در باستان .1

 شناسي؛آشنايي با مقدمات زمين ريخت .2

 محوطة باستاني و منظر؛ .3

 منظر و زيست بوم؛ .4

 هاي باستانيگيري محوطهمقدمات نحوة شكل .5

 هاي باستاني با سنجش از دورگيري محوطهمطالعه شكل .6

 GISهاي باستاني و روشهاي محوطه .7

 شناسيآشنايي با منظر فرهنگي در باستان .8

 منظر فرهنگي، ميراث، حفاظت و جامعه .9

 هاي سطحي؛برداري از يافتهشيوة نمونه .10

 ها؛بررسي يافته .11

 از يافته تا داده؛ .12

 پردازي؛داده .13

 اي؛اي و فرامحوطههاي درمحوطهبررسي .14

 شناسي؛ هاي مكاني در باستانمباني تحليل .15

 مفاهيم بنيادين در بازسازي الگوهاي استقراري؛ .16

 گويند.آنچه الگوهاي استقراري متفاوت دربارة جوامع مختلف به ما مي .17

  تدريس به صورت حضوري و مجازي خواهد بود. ت) راهبردهاي تدريس و يادگيري متناسب با محتوا و هدف:
  : ث) راهبردهاي ارزشيابي (پيشنهادي)

  درصد 50    سال هاي كلاسي در طول نيمفعاليت
  درصد 50         سالآزمون پايان نيم

  -ج) ملزومات، تجهيزات و امكانات مورد نياز براي ارائه: 
  چ) فهرست منابع پيشنهادي: 

- Kramer, C., 2014. Village ethnoarchaeology: rural Iran in archaeological perspective. Academic Press. 
- Lasaponara, R. and Masini, N. eds., 2012. Satellite remote sensing: A new tool for archaeology (Vol. 16). Springer 

Science & Business Media. 

 

 

 

 

 

  شناسي منظريباستان عنوان درس به فارسي:

  نوع درس و واحد Landscape Archaeology عنوان درس به انگليسي:
  نظري   پايه  ندارد نياز:دروس پيش

  عملي  تخصصي   ندارد نياز:همدروس 
  2 تعداد واحد:

  
  عملي -نظري اختياري 

   نامه رساله / پايان  32 تعداد ساعت:
  موارد ديگر: .............. كارگاه  سمينار  آزمايشگاه  سفر علمي  :نياز است؟نوع آموزش تكميلي اگر واحد عملي دارد، چه 



  27/    باستان شناسي/پيش از تاريخ كارشناسي ارشد

 ی ی ١٠٠٠ح بازن     

  هدف كلي:
  شناختي است.شناسي انسانشناسي پيش از تاريخ از منظر باستانشناسي و مباحث نظري در باستانآشنايي با روشهدف 

  ها: پ) مباحث يا سرفصل

 ؛شناختيانسان شناسيباستانتاريخچه  .1

 ؛شناختيانسان شناسيمباني نظري در باستان .2

 ؛شناختيانسان شناسيباستانرويكردهاي شناختي در  .3

 ؛شناسيشناسي به مثابه انسانباستان .4

 ؛انسان، زيست بوم و فرهنگ .5

 ؛شناسيانسانشناسي جوامع پيچيده از منظر باستان .6

 بازسازي اقليم گذشته .7

 معيشت و رژيم غذايي در جوامع پيش از تاريخ .8

 فناوري و توليد در جوامع پيش از تاريخ .9

 تجارت و تبادل .10

 شناختيشناسي انسانايدئولوژي، نماد و رويكردهاي شناختي در باستان .11

 شناختيشناسي انسانتوصيف و تببين در باستان .12

  تدريس به صورت حضوري و مجازي خواهد بود. يادگيري متناسب با محتوا و هدف:ت) راهبردهاي تدريس و 
  : ث) راهبردهاي ارزشيابي (پيشنهادي)

  درصد 50    سال هاي كلاسي در طول نيمفعاليت
  درصد 50         سالآزمون پايان نيم

  -ج) ملزومات، تجهيزات و امكانات مورد نياز براي ارائه: 
  چ) فهرست منابع پيشنهادي: 

 

Archaeology: Theories, Methods, and Practice, by Colin Renfrew and Paul Bahn, Thames & Hudson, 8th ed. 2020( 

  

  شناسي پيش از تاريخشناسانه در باستانشناسي انسانمباحث نظري و روش عنوان درس به فارسي:

 عنوان درس به انگليسي:
Theoretical Topics and Methodology in 
Prehistoric Anthropological 
Archaeology 

  نوع درس و واحد

  نظري   پايه  ندارد نياز:دروس پيش
  عملي  تخصصي   ندارد نياز:همدروس 

  2 تعداد واحد:
  

  عملي -نظري اختياري 
   نامه رساله / پايان  32 ساعت:تعداد 

  موارد ديگر: .............. كارگاه  سمينار  آزمايشگاه  سفر علمي  :نياز است؟نوع آموزش تكميلي اگر واحد عملي دارد، چه 



  28/    باستان شناسي/پيش از تاريخ كارشناسي ارشد

 ی ی ١٠٠٠ح بازن     

  

  هدف كلي:
خي در آن هاي پيش از تاريشناسي پيش از تاريخ ايران مطابق با هر منطقه جغرافيايي است. در اين درس هر دانشگاه متناسب با مكان جغرافيايي خود و اهميت محوطههدف: آشنايي با باستان

وم و خته و پيش از تاريخ منطقه در هزارة دجغرافيايي، اقدام به ارائه سرفصل منطبق با محدودة جغرافيايي مد نظر خواهد كرد. براي مثال در منطقه جنوب شرق ايران، تمركز بر شهرسومنطقه 
  سوم پيش از ميلاد خواهد بود و در منطقة زاگرس مركزي تمركز بيشتر بر آغاز يكجانشيني خواهد بود.

  ها: پ) مباحث يا سرفصل

  سرفصل دروس: مطابق با منطقة جغرافيايي براي هر دانشگاه متفاوت خواهد بود.

 

  تدريس به صورت حضوري و مجازي خواهد بود. ت) راهبردهاي تدريس و يادگيري متناسب با محتوا و هدف:
 

  : ث) راهبردهاي ارزشيابي (پيشنهادي)
  درصد 50    سال هاي كلاسي در طول نيمفعاليت

  درصد 50         سالآزمون پايان نيم
 

  -ج) ملزومات، تجهيزات و امكانات مورد نياز براي ارائه: 
 

  چ) فهرست منابع پيشنهادي: 
  مطابق با منطقة جغرافيايي براي هر دانشگاه متفاوت خواهد بود.منابع دروس 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اي ايران در دوران پيش از تاريخشناسي منطقهباستان عنوان درس به فارسي:

 Prehistoric Archaeology of Iran, a عنوان درس به انگليسي:
Regional Perspective 

  نوع درس و واحد

  نظري   پايه  ندارد نياز:دروس پيش
  عملي  تخصصي   ندارد نياز:همدروس 

  2 تعداد واحد:
  

  عملي -نظري اختياري 
   نامه رساله / پايان  32 تعداد ساعت:

  موارد ديگر: .............. كارگاه  سمينار  آزمايشگاه  سفر علمي :نياز است؟نوع آموزش تكميلياگر واحد عملي دارد، چه 



  29/    باستان شناسي/پيش از تاريخ كارشناسي ارشد

 ی ی ١٠٠٠ح بازن     

  
  
  
  

  هدف كلي:
كارهاي وكار و نيز بـرآورد اقتصادي طرح و جذب سرمايه براي كسبومديريت كسب ؛هاي مورد نياز براي موفقيت در فرآيند كارآفرينيآشنايي دانشجويان با تاريخچه، مباني و مهارتهدف 

ثبت  ،دارايي هاي كارآفريني (وام،تكنولوژي اطلاعات و زمينه ؛اخلاق كارآفريني ؛نوآوري و خلاقيت ؛ريزيمديريت برنامه ؛ژيك، مديريت منابع انسانيتمديريت استرا ؛كوچك و بزرگ
  .بازاريابيشناسي؛ آموختگان باستانبراي اشتغال دانش ايده هاي نو؛ ثبت نوآوري) ها،شركت

  ها: پ) مباحث يا سرفصل

 ؛انواع آن كارآفريني، مفاهيم كارآفريني و ةآشنايي با تاريخچ .1
 ت)؛وكار در بخش خدماوكار در فناوري اطلاعات،كسبوكار روستايي،كسبكسب خانه، وكار در(كسب وكارمباني و اصول كسب وكار وآشنايي با انواع كسب .2

 ؛آشنايي با مباني بازار و مديريت بازار .3
 ؛هاي موفقيت و شكست كارآفرينان و قهرمانان توسعهآشنايي با داستان .4
 ؛كارآفريني ةسنجي و انتخاب ايدامكان ارزيابي، .5
 ؛وكارآشنايي با چارچوب طرح كسب .6
 ؛(تمرين عملي)شناسي مرتبط با رشتة باستان وكارمحاسبات طرح كسب طراحي جداول و .7
 ؛هاآشنايي با انواع شركت سيس شركت وأت آشنايي با مراحل ثبت و .8
 ؛وكار در اقتصاد ايران و كليات قوانين تجارت در ايرانآشنايي با مباني كسب .9

 ؛ايران در عرصه ميراث فرهنگي آشنايي با تجربيات موفق كارآفرينان .10
 ؛ارتباطات، مديريت مالي مديريت منابع، كارآفريني:كارگروهي، هايآشنايي با مهارت .11
 ؛در باستان شناسي ايران تجارب موفق كارآفريني .12
 ؛ميراث فرهنگي و كارآفريني: تجارب خانه هاي بوم گردي در ايران .13
  .كارآفريني فرهنگي در ايران .14

  تدريس به صورت حضوري و مجازي خواهد بود. ت) راهبردهاي تدريس و يادگيري متناسب با محتوا و هدف:
  : ث) راهبردهاي ارزشيابي (پيشنهادي)

  درصد 50    سال طول نيم هاي كلاسي درفعاليت
  درصد 50         سالآزمون پايان نيم

  -ج) ملزومات، تجهيزات و امكانات مورد نياز براي ارائه: 
  چ) فهرست منابع پيشنهادي: 

- Eisenmann, T., 2014. Business Model Analysis for Entrepreneurs. Harvard business school 9-812-096. 10.  
- Facione, P. A., 2011. Critical Thinking: What It Is and Why It Counts. Measured Reasons and the California Academic 

Press. Millbrae. CA. 11.  
- Greenbank, P., 2010. Developing Decision-making Skills in Students: an active learning approach. Teaching and 

Learning Development Unit Edge Hill University. 

 

 

  شناسيدر باستان كارآفريني عنوان درس به فارسي:

  نوع درس و واحد Entrepreneurship in Archaeology عنوان درس به انگليسي:
  نظري  پايه   ندارد نياز:دروس پيش

  عملي  تخصصي   ندارد نياز:همدروس 
  2 تعداد واحد:

  
  عملي -نظري اختياري 

   نامه رساله / پايان  32 تعداد ساعت:
  موارد ديگر: .............. كارگاه  سمينار  آزمايشگاه  سفر علمي  تكميلي نياز است؟:اگر واحد عملي دارد، چه نوع آموزش 



  30/    باستان شناسي/پيش از تاريخ كارشناسي ارشد

 ی ی ١٠٠٠ح بازن     

  هدف كلي:
با كليات و مباني پيش از تاريخ مناطق همجوار ايران و به ويژه ميان رودان، درة سند و شمال آفريقا آشنا خواهند شد. محوطه هاي در اين واحد دانشجويان 

  همچنين استفاده از استايد غيرايراني به صورت وبينار در اين درس ميسر است. مهم پيش از تاريخي اين مناطق مورد بحث قرار خواهند گرفت.

  ها: پ) مباحث يا سرفصل

 ؛جغرافياي جنوب، جنوب غرب آسيا و شمال آفريقاآشنايي با  .1
 ؛تاريخچة پژوهش هاي پيش از تاريخ در درة سند .2
 ؛1تاريخچة پژوهش هاي پيش از تاريخ در ميان رودان  .3
 ؛2ي پيش از تاريخ در ميان رودان تاريخچة پژوهش ها .4
 ؛تاريخچة پژوهش هاي پيش از تاريخ در شمال آفريقا .5
 ؛پارينه سنگي درة سند .6
 ؛نوسنگي و آغاز توليد غذا در درة سند .7
 ؛پارينه سنگي ميان رودان .8
 ؛نوسنگي شدن و آغاز نوسنگي در جنوب غرب آسيا .9

 ؛نوسنگي و نوسنگي شدن در ميان رودان و جنوب تركيه .10
 ؛پارينه سنگي شمال آفريقا .11
 ؛ورود و چگونگي گسترش نوسنگي در شمال آفريقا .12
 ؛هبردهاي اهلي سازي هاي گياهي و جانوري در جنوب غرب آسيارا .13

 

  تدريس به صورت حضوري و مجازي خواهد بود. ت) راهبردهاي تدريس و يادگيري متناسب با محتوا و هدف:

  : ث) راهبردهاي ارزشيابي (پيشنهادي)
  درصد 50    سال هاي كلاسي در طول نيمفعاليت

  درصد 50         سالآزمون پايان نيم

  -ج) ملزومات، تجهيزات و امكانات مورد نياز براي ارائه: 
 چ) فهرست منابع پيشنهادي: 

Williams, B., 2015. Daily life in the Indus valley civilization. Capstone. 
Matthews, R., 2013. The archaeology of Mesopotamia: Theories and approaches. Routledge. 
Wendorf, F. and Schild, R., 2014. Prehistory of the Nile valley. Academic Press. 

  
  
  

  آشنايي با پيش از تاريخ ميان رودان، درة سند و شمال آفريقا عنوان درس به فارسي:

 عنوان درس به انگليسي:
Introduction to the Prehistory of 
Mesopotamia, Indus Valley and 
Northern Africa 

  نوع درس و واحد

  نظري  پايه   ندارد نياز:دروس پيش
  عملي  تخصصي   ندارد نياز:همدروس 

  2 تعداد واحد:
  

  عملي -نظري اختياري 
   نامه رساله / پايان  32 تعداد ساعت:

  موارد ديگر: .............. كارگاه  سمينار  آزمايشگاه  سفر علمي  اگر واحد عملي دارد، چه نوع آموزش تكميلي نياز است؟:



  31/    باستان شناسي/پيش از تاريخ كارشناسي ارشد

 ی ی ١٠٠٠ح بازن     

  هدف كلي:
شناسي جهان كه جزو دروس پايه، اختياري توانند در هريك از موضوعات جديد و رايج در باستاندانشجويان با صلاحديد و با تصويب گروه ميدر اين واحد 

واحد نظري درس بگذرانند. انتخاب موضوع و استاد يا اساتيد اين درس برعهدة گروه است ضمن  2و تخصصي ارائه شده در سبد دروس نيست، معادل با 
  توانند در اين رابطه به گروه پيشنهاد ارائه دهند. همچنين استفاده از استايد غيرايراني به صورت وبينار در اين درس ميسر است.اينكه دانشجويان مي

  ها: پ) مباحث يا سرفصل

  طه خواهد بود.باتوجه به ماهيت متغير اين درس، ارائة سرفصل متناسب به نوع سمينار و نحوة تدريس آن توسط استاد مربو
 

  تدريس به صورت حضوري و مجازي خواهد بود. ت) راهبردهاي تدريس و يادگيري متناسب با محتوا و هدف:

  : ث) راهبردهاي ارزشيابي (پيشنهادي)
  درصد 50    سال هاي كلاسي در طول نيمفعاليت

  درصد 50         سالآزمون پايان نيم

  -ج) ملزومات، تجهيزات و امكانات مورد نياز براي ارائه: 
 چ) فهرست منابع پيشنهادي: 

 
  متناسب با درس و استاد مربوطه خواهد بود.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سمينار عنوان درس به فارسي:

  نوع درس و واحد Seminar عنوان درس به انگليسي:
  نظري  پايه   ندارد نياز:دروس پيش

  عملي  تخصصي   ندارد نياز:همدروس 
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  32/    باستان شناسي/پيش از تاريخ كارشناسي ارشد

 ی ی ١٠٠٠ح بازن     

  هدف كلي:
  .حفاظت و مرمت آثار باستاني در حين و پس از انجام كار ميداني باستان شناسي آشنا خواهند شدبا كليات و مباني در اين واحد دانشجويان 

  ها: پ) مباحث يا سرفصل

 ؛ميكروسكوپي آثارشيوه هاي مدرن در تجزيه و تحليل مقاطع آشنايي با  .1
 ؛آشنايي با روشهاي مدرن در آماده سازي آثار به منظور نمايش در موزه ها .2
 ؛شناسايي مواد و روشهاي جديد در پاكسازي سطوح آثار .3
 ؛آشنايي با كاربرد ليزر در حفاظت و مرمت آثار .4
 ؛شناخت شيوه هاي نوين حفاظت و نگهداري آثار در موزه ها .5
 ؛در آرشيوهاي كتابخانه ايشناخت روشهاي نوين حفاظت  .6
 ؛شناخت روشهاي نوين حفاظت در آرشيوهاي ديداري و شنيداري .7
 ؛شناخت روشهاي نوين مستندنگاري در آثار از جمله آثار مكتوب .8
 ؛آشنايي با روشهاي نوين مرمت آثار در حين كار ميداني باستان شناسي .9

 ؛شناسينحوة مواجه با چوب، سفال، فلز، استخوان و سنگ در باستان  .10
 ؛آشنايي با روشهاي نوين حفاظت آثار باستاني پس از كار ميداني .11
 ؛آشنايي با قوانين ميراث فرهنگي درخصوص مواجه و حفاظت آثار باستاني .12

 

  تدريس به صورت حضوري و مجازي خواهد بود. ت) راهبردهاي تدريس و يادگيري متناسب با محتوا و هدف:
  : ث) راهبردهاي ارزشيابي (پيشنهادي)

  درصد 50    سال هاي كلاسي در طول نيمفعاليت
  درصد 50         سالآزمون پايان نيم

  -ج) ملزومات، تجهيزات و امكانات مورد نياز براي ارائه: 
 چ) فهرست منابع پيشنهادي: 

Zhang, F., Campbell, R.I. and Graham, I.J., 2015. Application of additive manufacturing to the digital restoration of 
archaeological artifacts. Procedia Technology, 20, pp.249-257. 
Stanco, F., Battiato, S. and Gallo, G., 2011. Digital imaging for cultural heritage preservation. Analysis, Restoration, and 
Reconstruction of Ancient Artworks. 
Baglioni, P., Chelazzi, D. and Giorgi, R., 2015. Nanotechnologies in the conservation of cultural heritage: a compendium of 
materials and techniques (pp. 1-56). Amsterdam, The Netherlands:: Springer. 

  

  روشهاي نوين حفاظت و مرمتآشنايي با  عنوان درس به فارسي:

 Introduction to the new methods of عنوان درس به انگليسي:
protection and restoration 
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