
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 گرایش مواد آلي  -  باستان سنجيرشته  ارشد كارشناسيدروس  ليست 

 
 كد دروس عنوان درس

 تعداد واحد
 نوع درس

 نظري ، عملي جمع واحد

ل 
 او

رم
ت

 

 اصلی ن0 0 6002221 باستان شناسی فناوری

 تخصصی ن0 0 6002221 شیمی آلی و کاربردی 

 اصلی  ن0 0 6002221 مدل سازی ریاضی و تحلیل آماری

 اختیاری ن0 0 6002211 زمین باستان شناسی 

وم
م د

تر
 

 اصلی ن0 0 6002201 باستان شناسی تحلیلی 

 اصلی ع1 1 6002201 روش های میدانی نمونه برداری 

 اصلی ن0 0 6002221 روش های گاه نگاری باستان شناختی

 تخصصی ع0 0 6002212 آزمایشگاه تجزیه مواد آلی 

وم
 س

رم
 ت

 اصلی ع6ن،6 0 6002201 وش های آزمایشگاهی سال یابیر

 تخصصی ع6ن،6 0 6002206 ریز ساختار شناسی مواد آلی 

 تخصصی ن0 0 6002200 فرایندهای فرسایش مواد آلی 

 اختیاری ن0 0 6002211 سمینار و روش تحقیق

رم
چها

رم 
 ت

   1 6002261 نامه  پایان

 

 باستان سنجي ر مرتبطغيهاي دروس پيش نياز براي رشته

 كد دروس عنوان درس
 تعداد واحد

 نوع درس
 نظري ، عملي جمع واحد

 جبرانی ن0 0 0221121 مبانی باستان شناسی 

 جبرانی ن0 0 0221121 2تاریخ و فن شناسی 

 جبرانی ن0 0 0221121 3تاریخ و فن شناسی 

 جبرانی ع6ن، 0 2 0221121 1شیمی 

 جبرانی ع6 ن،0 2 0221120 2شیمی 

 جبرانی ع6ن، 0 2 0221122 3شیمی

 جبرانی ن0 0 0221122 آفت شناسی

 جبرانی گ2 2 0221121 ترسیم فنی



 

  معدنيگرایش مواد  -  باستان سنجيكارشناسي ارشد رشته دروس  ليست 

 
 كد دروس عنوان درس

 تعداد واحد
 نوع درس

 نظري ، عملي جمع واحد

ل 
 او

رم
ت

 

 اصلی ن0 0 6002221 باستان شناسی فناوری

 تخصصی ن0 0 6002216 شیمی معدنی و کاربردی 

 اصلی ن0 0 6002221 مدل سازی ریاضی و تحلیل کاربردی

 اختیاری ن0 0 6002211 زمین باستان شناسی 

وم
م د

تر
 

 اصلی ن0 0 6002201 باستان شناسی تحلیلی 

 اصلی ع1 1  6002201 روش های میدانی نمونه برداری 

 اصلی ن0 0 6002221 باستان شناختی  نگاری روش های گاه

 تخصصی ع0 0 6002210 آزمایشگاه تجزیه مواد معدنی 

وم
 س

رم
 ت

 اصلی ع6ن،6 0 6002201 روش های آزمایشگاهی سال یابی

 تخصصی ع6ن،6 0 6002212 ریز ساختار شناسی مواد معدنی 

 تخصصی ن0 0 6002202 نی فرایندهای فرسایش مواد معد

 اختیاری ن0 0 6002211 سمینار و روش تحقیق

رم
چها

رم 
 ت

  ن1 1 6002261 پایان نامه 

 

 تاریخي –مرمت اشياء فرهنگي  غير مرتبطهاي دروس پيش نياز براي رشته

 كد دروس عنوان درس
 تعداد واحد

 نوع درس
 نظري ، عملي جمع واحد

 جبرانی ن0 0 6002202 مبانی باستان شناسی 

 جبرانی ن0 0 6002201 6تاریخ و فن شناسی آثار

 جبرانی ن0 0 6002201 0تاریخ و فن شناسی آثار

 جبرانی ع6ن،0 2 0221121 6شیمی 

 جبرانی ع6ن،0 2 0221120 0شیمی 

 جبرانی ع6ن،0 2 0221122 2شیمی 

 جبرانی ع6ن،6 0 6002221 6شناخت مواد ومصالح معماری

 جبرانی ع2 2 6002221 ی ترسیم فن

 


