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 زير مي باشد :عناوين كلي اين درس شامل موارد 
 وضعیت فرهنگی سیاسی و اجتماعی شبه جزیره عربستان و جهان در آستانه بعثت

 تاریخ زندگی و سیره پیامبر پیش از هجرت

 تاریخ زندگی و سیره پیامبر پس از هجرت

 تاریخ خالفت

 تاریخ زندگی امام علی )ع( و امام حسن )ع(

 

 
 

 اسیکارشنمقطع و رشته تحصیلی:                 اشت محیط دبهگروه آموزشی:         بهداشت اوز     دانشکده : 

 2 :  تعداد واحد تاریخ تحلیلی صدر اسالم :  نام درس

 تئوری نوع واحد :

 16-14سه شنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد پیش نیاز:

 مجازی مکان برگزاری:

                                          حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی  مسئول برنامه : 

 آدرس پست الکترونیکی:                                            07152518345  : دانشکده شماره تماس

              حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی                                         مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 آدرس پست الکترونیکی:                                              07152518345شماره تماس دانشکده:   

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی                                           تهیه و تنظیم : 

 4/6/99 بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 ف كلياهدا 

 
 جزیره العرب پیش از اسالم تا بعثتبررسی اوضاع جغرافیایی و مردمی 

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 با وضعیت جزیره العرب از نظر اقلیمی ، مردمی و مذهبی پیش از بعثت آشنا گردد 

 با پیشینه تمدن در بخش مرکزی جزیره العرب آشنا گردد 

 با سرگذشت پیامبر از تولد تا بعثت آشنا گردد 

 

  كليهدف 

 

 از بعثت تا رحلت رسول اكرم )ص(

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 با بعثت رسول خدا و علل مخالفت مشرکان آشنا گردد 

 دالیل هجرت مسلمانان به حبشه و پیامد های آن را مورد بررسی قرار دهد 

 ررسی قرار دهددالیل هجرت پیامبر به یثرب و شرایط مسلمانان را آنجا مورد ب 

 غزوات پیامبر و دالیل فتح مک را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد 

  با وقایع سال های پایانی زندگی پیامبر تا رحلت ایشان از قبیل واقعه غدیر سقیقه بنی ساعده آشنا گردد و مورد تجزیه و

 تحلیل قرار دهد

 هدف كلي 

 

 بررسي حوادث دوران خافا تا شهادت امام حسین )ع(

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 حوادث دوران خلفای اول تا سوم بخصوص فتوحات خلیفه دوم و اقدامات خلیفه سوم را مورد بررسی قرار دهد 

  شخصیت امام علی )ع( را بشناسد و دالیل انجام اطالحات اجتماعی از سوی ایشان و واکنش مخالفان را مورد تجزیه و

 قرار دهدتحلیل 

 خالفت امام حسن مجتبی )ع( و دالیل نرمش قهرمانانه از سوی ایشان را مورد بررسی قرار دهد 

 امامت امام حسین )ع( و شرایط سیاسی زمان ایشان و رویداد کربال و پیامد های آن مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد 

 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 تركیبي                            

 



 شرايط اجراء

 

 امكانات آموزشي:  
 و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید کامپیوتر 

 

  منابع درسي:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبعمقاله /آیا کتاب 

  وجود جدول زیر را تكمیل کنید:در صورت 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

تالیف محمد ابراهیمی  -تاریخ تحلیل اسالم از آغاز تا واقعه طف

 ورکیانی 

 

 

 

 آزمون های خود ارزيابي 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفتهآزمون  . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

میان ترمازمون  1  
تستی چهار 

 جوابی
  

 

 های دانشجويانتكالیف و پروژه 

 تکالیف طول تر 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
تکلیفشرح   

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 ......... .......... ..... در پایان هر فصل تكلیفی متناسب با آن ارائه میشود تكلیف  1



 ارزشیابي دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابي

 8 آزمون میان ترم

 10 آزمون پایان ترم

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 1 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 مقررات 

   10حداقل نمره قبولي                                      

 3                تعداددفعات مجاز غيبت در كالس      

 
 تاریخ تحلیلی صدر اسالم درس زمانبندي جدول

25/6/99 
سه شنبه 

14-16 

بررسی اوضاع 

جزیره العرب از 

نظر اقلیمی، 

مردمی و 

مذهبی پیش از 

 بعثت

احمممممد 

 عدالتی 
 مجازی 

کامپيوتر، 

سمممامانه 

 نوید

 مجازی 

1/7/99 
سه شنبه 

14-16 

پیشینه تمدن 

در بخش مرکزی 

 جزیره العرب

احمممممد 

 عدالتی 
 مجازی 

کامپيوتر، 

سمممامانه 

 نوید
 مجازی 

8/7/99 
سه شنبه 

14-16 

بعثت رسول 

خدا و آغاز 

مخالفت 

 مشرکان

احمممممد 

 عدالتی 
 مجازی 

کامپيوتر، 

سمممامانه 

 مجازی  نوید

15/7/99 
سه شنبه 

14-16 

هجججججججر  

سلمانان  م

به حبشججه 

و 

یامدهای  پ

 آن

احمممممد 

 عدالتی 
 مجازی 

کامپيوتر، 

سمممامانه 

 مجازی  نوید

22/7/99 
سه شنبه 

14-16 

هجججججججر  

بر  م پیججا

 به یثرب

احمممممد 

 عدالتی 
 مجازی 

کامپيوتر، 

سمممامانه 

 نوید
 مجازی 

29/7/99 
سه شنبه 

1014-16 

موقعیت پیامبر 

و مسلملنان در 

آغاز هجرت و 

 غزوات پیامبر

احمممممد 

 عدالتی 
 مجازی 

کامپيوتر، 

سمممامانه 

 مجازی  نوید

6/8/99 
سه شنبه 

14-16 

نامه پیامبر به 

پادشاهان جهان 

 تا فتح مکه

احمممممد 

 عدالتی 
 مجازی 

کامپيوتر، 

سمممامانه 

 نوید
 مجازی 

13/8/99 
شنبه  سه

14-16 

نگ  غاز ج آ

های خارجی 

در دوران 

یامبر ،  پ

له،  باه م

واقججعججه 

 غدیر

احمممممد 

 عدالتی 
 مجازی 

کامپيوتر، 

سمممامانه 

 نوید
 مجازی 



20/8/99 
سه شنبه 

14-16 

رحلت رسول 

خججدا تججا 

تاد   شججج

حضجججججر  

 فاطمه

احمممممد 

 عدالتی 
 مجازی 

کامپيوتر، 

سمممامانه 

 مجازی  نوید

27/8/99 
سه شنبه 

14-16 

حججججواد  

دوران 

 خلفا

احمممممد 

 عدالتی 
 مجازی 

کامپيوتر، 

سمممامانه 

 نوید
 مجازی 

4/9/99 
سه شنبه 

14-16 

خالفت امیر 

المومنین 

علی )ع( و 

انجججججام 

اطججالحججا  

اجتمججاعی 

نش  ک و وا

 مخالفان

احمممممد 

 عدالتی 
 مجازی 

کامپيوتر، 

سمممامانه 

 نوید

 مجازی 

11/9/99 
سه شنبه 

14-16 

خالفت امام 

احمممممد  حسن مجتبی 

 عدالتی 
 مجازی 

کامپيوتر، 

سمممامانه 

 نوید
 مجازی 

18/9/99 
سه شنبه 

14-16 

نجججرمجججش 

نه  ما قتر

 امام حسن

احمممممد 

 عدالتی 
 مجازی 

کامپيوتر، 

سمممامانه 

 نوید
 مجازی 

25/9/99 
سه شنبه 

14-16 

امامت سید 

الشجججتدا 

 حسین ععلی 

احمممممد 

 عدالتی 
 مجازی 

کامپيوتر، 

سمممامانه 

 نوید
 مجازی 

2/10/99 
سه شنبه 

14-16 

خالفت یزید و 

احمممممد  واقعه کربال

 عدالتی 
 مجازی 

کامپيوتر، 

سمممامانه 

 نوید
 مجازی 

9/10/99 
سه شنبه 

14-16 

بررسججججی 

ی   شججججرا

سی پس  سیا

شتاد   از 

امجججججام 

 حسین)ع(

احمممممد 

 عدالتی 
 مجازی 

کامپيوتر، 

سمممامانه 

 مجازی  نوید

 


