
 
 

 

  

 

 ترکیبی  (lesson Planروزانه )طرح درس 

 جلسه اول

 کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:                                          بهداشت عمومیگروه آموزشی:             بهداشت اوز : دانشکد

 25/6/99تاريخ ارائه درس : 400-99نیمسال اول سال تحصیلی  :  

 16-14ساعت:                      سه شنبهروز:         تاريخ تحلیلی صدر اسالمنام درس )واحد(  :  

 تئوری نوع واحد:
 

 35دانشجويان  :تعداد 

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کالس: 

 4/6/99بازنگری:تدوين /  تاريخ

 

 تاريخ تحلیلی صدر اسالم:  جلسهعنوان 

 :    جلسههدف کلی 

 مردمی و مذهبی پیش از بعثتبررسی اوضاع جزيره العرب از نظر اقلیمی، 
 :  اختصاصیاهداف 

 اوضاع جغرافیايی جزيره العرب 

 سابقه تمدن در جزيره العرب 

 طبقات انسانی در جزيره العرب

  فرهنگ و ادبیا ت عرب 

 اديان و مذاهب در جزيره العرب 

 آغاز بت پرستی در جزيره العرب 

 اوضاع اجتماعی ايران و رومپیش از اسالم

     مجازی     روش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

 مجازیفعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

 تالیف محمد ابراهیمی ورکیانی  –تاريخ تحلیلی اسالم از آغاز تا واقعه طف منبع درس : 

 دقیقه      :مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )اين قسمت :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 20مدت زمان :   

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه   30مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



 

 دوم جلسه
 

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی                                          بهداشت عمومی: بهداشت اوز            گروه آموزشی:  دانشکد

 1/7/99تاريخ ارائه درس : 400-99سال تحصیلی  :  نیمسال اول 

 16-14ساعت:                          سه شنبهروز:     نام درس )واحد(  :  تاريخ تحلیلی صدر اسالم

 نوع واحد: تئوری
 

 35دانشجويان  :تعداد 

 مسئول درس: حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی  2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کالس: 

 4/6/99تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 عنوان جلسه : تاريخ تحلیلی صدر اسالم

 هدف کلی جلسه :  

 العرببررسی پیشینه تمدن در بخش مرکزی جزيره 
 اهداف اختصاصی : 

 متولیان خانه خدا

 تولیت خزاعیان و تحوالت اجتماعی جامعه عرب در اين دوران

 تولیت عبدالمطلب

 رويداد سپاهیان قیل

 آيین پیامبر اکرم )ص( و اجداد گرامی ايشان پیش از بعثت

 تحريف تاريخ در دوره امويان

 روش آموزش :  مجازی         

 امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   مجازی

 عنوان و نوع آزمون : 

 تالیف محمد ابراهیمی ورکیانی  –منبع درس : تاريخ تحلیلی اسالم از آغاز تا واقعه طف 

    : مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 20مدت زمان :   

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه   30مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 سومجلسه 
 

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی                                          بهداشت عمومی: بهداشت اوز            گروه آموزشی:  دانشکد

 8/7/99تاريخ ارائه درس : 400-99سال تحصیلی  :  نیمسال اول 

 16-14ساعت:             روز:         سه شنبه نام درس )واحد(  :  تاريخ تحلیلی صدر اسالم

 نوع واحد: تئوری
 

 35تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی  2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کالس: 

 4/6/99تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 عنوان جلسه : تاريخ تحلیلی صدر اسالم

 هدف کلی جلسه :  

 آشنايی با بعث رسول خدا و آغاز مخالفت مشرکان )ص(
 اهداف اختصاصی : 

 چگونگی بعثت پیامبر)ص(

 نخستین مسلمانان

 انقطاع وحی 

 آغاز دعوت عمومی و واقعه يوم الدار

 واکنش قريش پیش از عمومی شدن دعوت

 روش آموزش :  مجازی         

 امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   مجازی

 عنوان و نوع آزمون : 

 تالیف محمد ابراهیمی ورکیانی  –منبع درس : تاريخ تحلیلی اسالم از آغاز تا واقعه طف 

    : مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 20مدت زمان :   

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه   30مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 چهارمجلسه 
 

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی                                          بهداشت عمومی: بهداشت اوز            گروه آموزشی:  دانشکد

 15/7/99تاريخ ارائه درس : 400-99سال تحصیلی  :  نیمسال اول 

 16-14ساعت:                   سه شنبهروز:            نام درس )واحد(  :  تاريخ تحلیلی صدر اسالم

 نوع واحد: تئوری
 

 35تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی  2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کالس: 

 4/6/99تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 عنوان جلسه : تاريخ تحلیلی صدر اسالم

 هدف کلی جلسه :  

 بررسی هجرت مسلمانان به حبشه و پیامد های آن
 اهداف اختصاصی : 

 افزايش تدريجی مسلمانان و شدت عمل بیشتر مشرکان

 داليل هجرت به حبشه

 مهاجران به حبشهسرگذشت 

 سخنان جعفر بن ابیطالب در دربار نجاشی

 پیمان محاصره اقتصادی 

 وفات خديجه )س( و ابوطالب)ع(

 سفر پیامبر )ص( به طائف و بازگشت به مکه

 روش آموزش :  مجازی         

 امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   مجازی

 عنوان و نوع آزمون : 

 تالیف محمد ابراهیمی ورکیانی  –منبع درس : تاريخ تحلیلی اسالم از آغاز تا واقعه طف 

    : مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 20مدت زمان :   

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه   30مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 پنجمجلسه 
 

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی                                          بهداشت عمومی: بهداشت اوز            گروه آموزشی:  دانشکد

 22/7/99تاريخ ارائه درس : 400-99سال تحصیلی  :  نیمسال اول 

 16-14ساعت:                       سه شنبهروز:        نام درس )واحد(  :  تاريخ تحلیلی صدر اسالم

 نوع واحد: تئوری
 

 35تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی  2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کالس: 

 4/6/99تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 عنوان جلسه : تاريخ تحلیلی صدر اسالم

 هدف کلی جلسه :  

 بررسی هجرت پیامبر)ص( به يثرب
 اهداف اختصاصی : 

 جنگ بعاث

 اسالم آوردن خزرجیان

 پیمان عقبه اول و دوم

 توطئه قريش برای قتل پیامبر )ص(

 المبیت و فداکاری امام علی )ع(لیله 

 ورود پیامبر)ص( به مدينه

 بنای مسجد عقد اخوت منشور مدينه و تغییر قبله

 روش آموزش :  مجازی         

 امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   مجازی

 عنوان و نوع آزمون : 

 تالیف محمد ابراهیمی ورکیانی  –منبع درس : تاريخ تحلیلی اسالم از آغاز تا واقعه طف 

    : مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 20مدت زمان :   

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه   30مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ششمجلسه 
 

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی                                          بهداشت عمومی: بهداشت اوز            گروه آموزشی:  دانشکد

 29/7/99تاريخ ارائه درس : 400-99سال تحصیلی  :  نیمسال اول 

 16-14ساعت:                    سه شنبهروز:           درس )واحد(  :  تاريخ تحلیلی صدر اسالم نام

 نوع واحد: تئوری
 

 35تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی  2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کالس: 

 4/6/99/ بازنگری: تاريخ تدوين
 

 عنوان جلسه : تاريخ تحلیلی صدر اسالم

 هدف کلی جلسه :  

 بررسی موقعیت پیامبر)ص( و مسلمانان در آغاز هجرت و غزوات پیامبر )ص(
 اهداف اختصاصی : 

 موضع اسالم در جنگ با مخالفان

 جنگ بدر

 درگیری پیامبر )ص( با يهوديان بنی قینقاع

 جنگ احد

 غزوه بنی نضیر

 غزوه خندق

 غزوه بنی قريظه

 صلح حديیه

 غزوه خیبر

 روش آموزش :  مجازی         

 امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   مجازی

 عنوان و نوع آزمون : 

 تالیف محمد ابراهیمی ورکیانی  –منبع درس : تاريخ تحلیلی اسالم از آغاز تا واقعه طف 

    : مدت زمان:      دقیقه کالس های حضوری تکمیل گردد.()اين قسمت صرفا جهت مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 20مدت زمان :   

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه   30مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 

 هفتم جلسه
 

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی                                          بهداشت عمومی: بهداشت اوز            گروه آموزشی:  دانشکد

 6/8/99تاريخ ارائه درس : 400-99سال تحصیلی  :  نیمسال اول 

 16-14ساعت:                      سه شنبهروز:         نام درس )واحد(  :  تاريخ تحلیلی صدر اسالم

 نوع واحد: تئوری
 

 35تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی  2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کالس: 

 4/6/99تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 عنوان جلسه : تاريخ تحلیلی صدر اسالم

 هدف کلی جلسه :  

 بررسی نامه پیامبر )ص( به پادشاهانجهان تا فتح مکه
 اهداف اختصاصی : 

 نامه پیامبر )ص( به قیصر روم، خسرو پرويز، نجاشی و واکنش آن ها

 عهد شکنی قريش و فتح مکه

 غزوه حنین و طائف

 رفتار کريمانه پیامبر)ص( با هوازان

 نارضايتی انصار از تقسیم غنائم جنگی 

 روش آموزش :  مجازی         

 امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   مجازی

 عنوان و نوع آزمون : 

 تالیف محمد ابراهیمی ورکیانی  –منبع درس : تاريخ تحلیلی اسالم از آغاز تا واقعه طف 

    : مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 20مدت زمان :   

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه   30مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 هشتمجلسه 
 

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی                                          بهداشت عمومی: بهداشت اوز            گروه آموزشی:  دانشکد

 13/8/99تاريخ ارائه درس : 400-99سال تحصیلی  :  نیمسال اول 

 16-14ساعت:                            سه شنبهروز:   نام درس )واحد(  :  تاريخ تحلیلی صدر اسالم

 نوع واحد: تئوری
 

 35دانشجويان  :تعداد 

 مسئول درس: حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی  2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کالس: 

 4/6/99تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 عنوان جلسه : تاريخ تحلیلی صدر اسالم

 هدف کلی جلسه :  

 مباهله  ، واقعه غديرآغاز جنگ های خارجی در دوران پیامبر )ص( 
 اهداف اختصاصی : 

 سريه موته و غزوه تبوک با روم

 نزول آياتی از سوره برائت

 نجرانپیمان صلح با نصارای 

 حجه الوداع

 واقعه غدير و تثبیت واليت علی )ع(

 رويداد های پس از حجه الوداع

 روش آموزش :  مجازی         

 امکانات آموزشی :  

 مجازی   فعالیت آموزشی :

 عنوان و نوع آزمون : 

 تالیف محمد ابراهیمی ورکیانی  –منبع درس : تاريخ تحلیلی اسالم از آغاز تا واقعه طف 

    : مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 20مدت زمان :   

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه   30مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 نهمجلسه 
 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                                           بهداشت عمومی: بهداشت اوز            گروه آموزشی:  دانشکد

 20/8/99تاريخ ارائه درس : 400-99سال تحصیلی  :  نیمسال اول 

 16-14ساعت:                         سه شنبهروز:      نام درس )واحد(  :  تاريخ تحلیلی صدر اسالم

 نوع واحد: تئوری
 

 35تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی  2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کالس: 

 4/6/99تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 عنوان جلسه : تاريخ تحلیلی صدر اسالم

 هدف کلی جلسه :  

 رحلت رسول خدا )ص( تا شهادت حضرت فاطمه )س(
 اهداف اختصاصی : 

 خدا )ص(رحلت رسول 

 ارتداد قبايل عرب 

 وقايع سقیقه بنی ساعده

 ماجرای فدک

 شهادت حضرت فاطمه )س(

 روش آموزش :  مجازی         

 امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   مجازی

 عنوان و نوع آزمون : 

 تالیف محمد ابراهیمی ورکیانی  –منبع درس : تاريخ تحلیلی اسالم از آغاز تا واقعه طف 

    : مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 20مدت زمان :   

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه   30مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 دهمجلسه 
 

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی                                          بهداشت عمومی: بهداشت اوز            گروه آموزشی:  دانشکد

 27/8/99تاريخ ارائه درس : 400-99سال تحصیلی  :  نیمسال اول 

 16-14ساعت:                            سه شنبهروز:   نام درس )واحد(  :  تاريخ تحلیلی صدر اسالم

 نوع واحد: تئوری
 

 35تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی  2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کالس: 

 4/6/99تدوين / بازنگری:تاريخ 
 

 عنوان جلسه : تاريخ تحلیلی صدر اسالم

 هدف کلی جلسه :  

 بررسی حوادث دوران خلفا
 اهداف اختصاصی : 

 حوادث دوران خلیفه اول

 حوادث دوران خالفت عمر

 فتح ايران و فتح روم

 علل فتح ايران و زوال قدرت ساسانیان

 سیاست اقتصادی خلیفه دوم و پیدايش شکاف طبقاتی 

 انحطاط ارزش های اخالقی در جامعه اسالمی 

 حوادث دوران خلیفه سوم

 آشفتگی اوضاع در دوران عثمان

 ويژگی های شخصیتی عثمان و آشفتگی امور جامعه

 کشته شدن خلیفه سوم

 روش آموزش :  مجازی         

 امکانات آموزشی :  

 آموزشی :   مجازیفعالیت 

 عنوان و نوع آزمون : 

 تالیف محمد ابراهیمی ورکیانی  –منبع درس : تاريخ تحلیلی اسالم از آغاز تا واقعه طف 

    : مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 20مدت زمان :   

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه   30مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 

 يازدهمجلسه 
 

 تحصیلی: کارشناسیمقطع / رشته                                           بهداشت عمومی: بهداشت اوز            گروه آموزشی:  دانشکد

 4/9/99تاريخ ارائه درس : 400-99سال تحصیلی  :  نیمسال اول 

 16-14ساعت:                            سه شنبهروز:   نام درس )واحد(  :  تاريخ تحلیلی صدر اسالم

 نوع واحد: تئوری
 

 35تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی  2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کالس: 

 4/6/99تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 عنوان جلسه : تاريخ تحلیلی صدر اسالم

 هدف کلی جلسه :  

 خالفت امیر المومنین )ع( و انجام اطالحات اجتماعی و واکنش مخالفان
 اهداف اختصاصی : 

 جنگ جمل

 جنگ صفین

 پیدايش خوارج

 جنگ نهروان

 پیروزی عمروعاص بر محمد بن ابی بکر و شهادت مالک اشتر 

 شهادت امام علی )ع(

 وصیت نامه امام علی )ع(

 روش آموزش :  مجازی         

 امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   مجازی

 عنوان و نوع آزمون : 

 تالیف محمد ابراهیمی ورکیانی  –منبع درس : تاريخ تحلیلی اسالم از آغاز تا واقعه طف 

    : مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 20مدت زمان :   

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه   30مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 دوازدهمجلسه 
 

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی                                          بهداشت عمومی: بهداشت اوز            گروه آموزشی:  دانشکد

 11/9/99تاريخ ارائه درس : 400-99 سال تحصیلی  :  نیمسال اول

 16-14ساعت:                       سه شنبهروز:        نام درس )واحد(  :  تاريخ تحلیلی صدر اسالم

 نوع واحد: تئوری
 

 35تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی  2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کالس: 

 4/6/99تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 عنوان جلسه : تاريخ تحلیلی صدر اسالم

 هدف کلی جلسه :  

 بررسی خالفت امام حسن مجتبی )ع(
 اهداف اختصاصی : 

 بررسی وضعیت سیاسی و اجتماعی غراق مقارن خالفت امام حسن )ع(

 بیعت مردم عراق 

 به معاويه بن ابی سفیان امام حسن )ع(

 نامه امام حسن )ع( به معاويه و دعوت به بیعت

 پاسخ معاويه به امام حسن )ع(

 نامه معاويه به فراماندارانش برای آمادگی جنگ

 روش آموزش :  مجازی         

 امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   مجازی

 عنوان و نوع آزمون : 

 تالیف محمد ابراهیمی ورکیانی  –منبع درس : تاريخ تحلیلی اسالم از آغاز تا واقعه طف 

    : مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 20مدت زمان :   

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه   30مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 سیزدهم جلسه
 

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی                                          بهداشت عمومی: بهداشت اوز            گروه آموزشی:  دانشکد

 18/9/99تاريخ ارائه درس : 400-99اول سال تحصیلی  :  نیمسال 

 16-14ساعت:                       سه شنبهروز:       نام درس )واحد(  :  تاريخ تحلیلی صدر اسالم

 نوع واحد: تئوری
 

 35تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی  2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کالس: 

 4/6/99تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 عنوان جلسه : تاريخ تحلیلی صدر اسالم

 هدف کلی جلسه :  

 نرمش قهرمانه امام حسن )ع(
 اهداف اختصاصی : 

 شورش خوارج در سپاه امام حسن )ع(

 مذاکره نمايندگان معاويه با امام حسن )ع(

 حسن )ع( و معاويهمتن صلح نامه امام 

 تحلیل علل و عوامل صلح

 مخالفان صلح با معاويه

 شهادت امام حسن )ع(

 روش آموزش :  مجازی         

 امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   مجازی

 عنوان و نوع آزمون : 

 تالیف محمد ابراهیمی ورکیانی  –منبع درس : تاريخ تحلیلی اسالم از آغاز تا واقعه طف 

    : مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 20مدت زمان :   

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه   30مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 چهاردهمجلسه 
 

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی                                          بهداشت عمومی: بهداشت اوز            گروه آموزشی:  دانشکد

 25/9/99تاريخ ارائه درس : 400-99سال تحصیلی  :  نیمسال اول 

 16-14ساعت:                            سه شنبهروز:   نام درس )واحد(  :  تاريخ تحلیلی صدر اسالم

 نوع واحد: تئوری
 

 35تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی  2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کالس: 

 4/6/99تدوين / بازنگری:تاريخ 
 

 عنوان جلسه : تاريخ تحلیلی صدر اسالم

 هدف کلی جلسه :  

 امامت سید الشهدا حسین بن علی )ع(
 اهداف اختصاصی : 

 زندگی سیاسی امام حسین )ع(

 نمه معاويه به امام حسین )ع( و پاسخ امام حسین

 نگاهی به مفاسد دوران معاويه در نامه امام حسین

 واليت زياد بر بصره و کوفه و شهادت حجر بن عدی 

 فشار اقتصادی معاويه بر مردم مدينه

 بخشش های ناروای معاويه

 روش آموزش :  مجازی         

 امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   مجازی

 عنوان و نوع آزمون : 

 تالیف محمد ابراهیمی ورکیانی  –منبع درس : تاريخ تحلیلی اسالم از آغاز تا واقعه طف 

    : مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 20مدت زمان :   

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه   30مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 پانزدهمجلسه 
 

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی                                          بهداشت عمومی: بهداشت اوز            گروه آموزشی:  دانشکد

 2/10/99تاريخ ارائه درس : 400-99سال تحصیلی  :  نیمسال اول 

 16-14ساعت:                         سه شنبهروز:      نام درس )واحد(  :  تاريخ تحلیلی صدر اسالم

 نوع واحد: تئوری
 

 35تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی  2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کالس: 

 4/6/99تدوين / بازنگری:تاريخ 
 

 عنوان جلسه : تاريخ تحلیلی صدر اسالم

 هدف کلی جلسه :  

 خالفت يزيد و واقعه کربال
 اهداف اختصاصی : 

 نقش مغیره بن شعبه در بیعت گرفتن برای يزيد

 عکس العمل امام حسین )ع( در برابر بیعت با يزيد

 علل و مقدمات خروج امام حسین )ع(

 بربیعت با مخافاناصرار يزيد 

 اعزام مسلم بن عقیل به کوفه

 روانه شدن امام حسین )ع( از مکه به کربال

 شهادت امام حسین )ع( در کربال

 روش آموزش :  مجازی         

 امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   مجازی

 عنوان و نوع آزمون : 

 تالیف محمد ابراهیمی ورکیانی  –منبع درس : تاريخ تحلیلی اسالم از آغاز تا واقعه طف 

    : مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 20مدت زمان :   

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه   30مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 شانزدهمجلسه 
 

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی                                          بهداشت عمومی: بهداشت اوز            گروه آموزشی:  دانشکد

 9/10/99تاريخ ارائه درس : 400-99اول سال تحصیلی  :  نیمسال 

 16-14ساعت:                            سه شنبهروز:   نام درس )واحد(  :  تاريخ تحلیلی صدر اسالم

 نوع واحد: تئوری
 

 35تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی  2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کالس: 

 4/6/99تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 عنوان جلسه : تاريخ تحلیلی صدر اسالم

 هدف کلی جلسه :  

 بررسی شرايط سیاسی پس از شهادت امام حسین )ع(
 اهداف اختصاصی : 

 شیعه سیاسی و شیعه علوی

 بنی هاشم پس از واقعه کربال

 قیام توابین

 قیام مختار

 قیام زيد بن علی

 قیام های خوارج

 روش آموزش :  مجازی         

 امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   مجازی

 عنوان و نوع آزمون : 

 تالیف محمد ابراهیمی ورکیانی  –منبع درس : تاريخ تحلیلی اسالم از آغاز تا واقعه طف 

    : مدت زمان:      دقیقه تکمیل گردد.()اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 20مدت زمان :   

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه   30مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 


