
 
 

 

  

  مجازی تاریخ تحلیلی صدر اسالم(  (lesson Planطرح درس روزانه )

 جلسه اول

 کارشناسی هوشبری -اتاق عمل کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عمل و هوشبریگروه آموزشی:    پرستاری: دانشکد

 23/6/99تاریخ ارائه درس :   1399-1400سال تحصیلی  :  

 17-19 ساعت:                            یکشنبهروز:   تاریخ تحلیلی صدر اسالمنام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نظری نوع واحد:

 مسئول درس: محمد علی حاتمی منش 2 تعداد واحد:

 محمدعلی حاتمی منش :مدرس دقیقه 40مدت كالس: 

  1399تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 اوضاع جزیره العرب از نظر اقلیمی، مردمی و مذهبی پیش از بعثت:  جلسهعنوان 

 بررسی اوضاع جزیره العرب از نظر اقلیمی، مردمی و مذهبی پیش از بعثت:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 اوضاع جغرافیایی جزیره العرب .1

 سابقه تمدن در جزیره العرب .2

 طبقات انسانی در جزیره العرب .3

 فرهنگ و ادبیات عرب .4

 ادیان و مذاهب  در جزیره العرب .5

 آغاز بت پرستی در جزیره العرب .6

 اوضاع اجتماعی ایران و روم پیش از اسالم .7

 روش آموزش :  مجازی

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

  عنوان و نوع آزمون: انقالب اسالمی ایران/ تستی

 طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.مشخصات آن در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری منبع درس :

 ابراهیمی وركیانیكتاب تاریخ تحلیلی اسالم از آغاز تا واقعه طف تالیف محمد 

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

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان:      

  دقیقهمدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 

 

  

  مجازی تاریخ تحلیلی صدر اسالم (lesson Planطرح درس روزانه )

 دومجلسه 

 کارشناسی هوشبری -کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:      هوشبری اتاق عمل وگروه آموزشی:   پرستاری : دانشکد

 30/6/99تاریخ ارائه درس :   1399-1400سال تحصیلی  :  

 17-19 ساعت:                            یکشنبهروز:   تاریخ تحلیلی صدر اسالمنام درس )واحد(  :  

 دانشجویان  :تعداد  نظری نوع واحد:

 درس: محمد علی حاتمی منش مسئول 2 تعداد واحد:

 محمدعلی حاتمی منش :مدرس دقیقه 40مدت كالس: 

  1399بازنگری: شهریور ماه  /تاریخ تدوین 
 

 پیشینه تمدن در بخش مرکزی جزیره العرب جلسه :عنوان 

 پیشینه تمدن در بخش مرکزی جزیره العرب بررسی:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 متولیان خانه خدا .1

 تولیت خزاعیان و تحوالت اجتماعی جامعه عرب در این دوران .2

 تولیت عبدالمطلب  .3

 رویداد سپاهیان فیل  .4

 آیین پیامبراکرم )ص( و اجداد گرامی ایشان پیش از بعثت  .5

 تحریف تاریخ در دوره امویان .6

 روش آموزش :  مجازی

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون: انقالب اسالمی ایران/ تستی 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.منبع درس :

 كتاب تاریخ تحلیلی اسالم از آغاز تا واقعه طف تالیف محمد ابراهیمی وركیانی

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

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان:      

  دقیقهمدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 

  

  مجازی تاریخ تحلیلی صدر اسالم (lesson Planطرح درس روزانه )

 سومجلسه 

 کارشناسی هوشبری -کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عمل و هوشبریگروه آموزشی:   پرستاری : دانشکد

 6/7/99تاریخ ارائه درس :   1399-1400سال تحصیلی  :  

 17-19 ساعت:                            یکشنبهروز:   تاریخ تحلیلی صدر اسالمنام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نظری نوع واحد:

 مسئول درس: محمد علی حاتمی منش 2 تعداد واحد:

 محمدعلی حاتمی منش :مدرس دقیقه 40مدت كالس: 

  1399تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 بعثت رسول خدا  جلسه :عنوان 

 )ص(و آغاز مخالفت مشرکان بعثت رسول خدابررسی چگونگی  :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 چگونگی بعثت پیامبر)ص(  .1

 نخستین مسلمانان  .2

 انقطاع وحی .3

 واقعه یوم الدار آغازدعوت عمومی و .4

 واکنش قریش پیش از عمومی شدن دعوت .5

 روش آموزش :  مجازی

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون: انقالب اسالمی ایران/ تستی 

 یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوایمنبع درس :

 كتاب تاریخ تحلیلی اسالم از آغاز تا واقعه طف تالیف محمد ابراهیمی وركیانی

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

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان:      

  دقیقهمدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

  

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 

  

  مجازی تاریخ تحلیلی صدر اسالم (lesson Planطرح درس روزانه )

 چهارمجلسه 

 کارشناسی هوشبری -کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عمل و هوشبریگروه آموزشی:   پرستاری : دانشکد

 13/7/99تاریخ ارائه درس :   1399-1400سال تحصیلی  :  

 17-19 ساعت:                            یکشنبهروز:   تاریخ تحلیلی صدر اسالمنام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نظری نوع واحد:

 مسئول درس: محمد علی حاتمی منش 2 تعداد واحد:

 محمدعلی حاتمی منش :مدرس دقیقه 40مدت كالس: 

  1399تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 هجرت مسلمانان به حبشه  جلسه :عنوان 

 هجرت مسلمانان به حبشه و پیامدهای آن بررسی:  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 افزایش تدریجی مسلمانان و شدت عمل بیشتر مشرکان  .1

 دالیل هجرت به حبشه  .2

 سرگذشت مهاجران به حبشه  .3

 سخنان جعفر بن ابیطالب در دربار نجاشی  .4

 پیمان محاصره اقتصادی .5

 خدیجه)س( و ابوطالب)ع(وفات  .6

 سفر پیامبر)ص( به طائف وبازگشت به مکه   .7

 روش آموزش :  مجازی

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون: انقالب اسالمی ایران/ تستی 

 آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات منبع درس :

 كتاب تاریخ تحلیلی اسالم از آغاز تا واقعه طف تالیف محمد ابراهیمی وركیانی

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

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان:      

  دقیقهمدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 آموزشیواحد برنامه ریزی درسی و 

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 

  

  مجازی تاریخ تحلیلی صدر اسالم (lesson Planطرح درس روزانه )

 پنجمجلسه 

 کارشناسی هوشبری -کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عمل و هوشبریگروه آموزشی:   پرستاری : دانشکد

 20/7/99ارائه درس :  تاریخ  1399-1400سال تحصیلی  :  

 17-19 ساعت:                            یکشنبهروز:   تحلیلی صدر اسالمتاریخ نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نظری نوع واحد:

 مسئول درس: محمد علی حاتمی منش 2 تعداد واحد:

 محمدعلی حاتمی منش :مدرس دقیقه 40مدت كالس: 

  1399تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 هجرت پیامبر)ص( به یثرب جلسه :عنوان 

 هجرت پیامبر)ص( به یثرب بررسی:  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 . جنگ بعاث 1 

 . اسالم آوردن خزرجیان 2

 . پیمان عقبه اول و دوم3

 . توطئه قریش برای قتل پیامبر)ص( 4

 . لیله المبیت و فداکاری امام علی)ع(5

 . ورود پیامبر)ص( به مدینه6

 . بنای مسجد، عقد اخوت،منشورمدینه و تغییر قبله7

 روش آموزش :  مجازی

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون: انقالب اسالمی ایران/ تستی 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.منبع درس :

 از آغاز تا واقعه طف تالیف محمد ابراهیمی وركیانی كتاب تاریخ تحلیلی اسالم

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

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان:      

  دقیقهمدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
عملگروه اتاق   

 



 
 

  

  مجازی تاریخ تحلیلی صدر اسالم (lesson Planطرح درس روزانه )

 ششمجلسه 

 کارشناسی هوشبری -کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عمل و هوشبریگروه آموزشی:   پرستاری : دانشکد

 27/7/99تاریخ ارائه درس :   1399-1400سال تحصیلی  :  

 17-19 ساعت:                            یکشنبهروز:   تاریخ تحلیلی صدر اسالمنام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نظری نوع واحد:

 مسئول درس: محمد علی حاتمی منش 2 تعداد واحد:

 محمدعلی حاتمی منش :مدرس دقیقه 40مدت كالس: 

  1399تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 موقعیت پیامبر)ص( و مسلمانان در آغاز هجرت و غزوات پیامبر)ص( جلسه : عنوان 

 مسلمانان در آغاز هجرت و غزوات پیامبر)ص(موقعیت پیامبر)ص( و  بررسی:  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 موضع اسالم در جنگ با مخالفان  .1

 جنگ بدر .2

 درگیری پیامبر)ص( با یهودیان بنی قینقاع .3

 جنگ احد .4

 غزوه بنی نضیر .5

 غزوه خندق .6

 غزوه بنی قریظه  .7

 صلح حدیبیه  .8

 غزوه خیبر .9

 روش آموزش :  مجازی

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون: انقالب اسالمی ایران/ تستی 

 كتاب تاریخ تحلیلی اسالم از آغاز تا واقعه طف تالیف محمد ابراهیمی وركیانیمنبع درس :

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

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان:      

  دقیقهمدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

 
 

 

  

  مجازی تاریخ تحلیلی صدر اسالم (lesson Planطرح درس روزانه )

 هفتمجلسه 

 کارشناسی هوشبری -کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عمل و هوشبریگروه آموزشی:   پرستاری : دانشکد

 4/8/99تاریخ ارائه درس :   1399-1400سال تحصیلی  :  

 17-19 ساعت:                            یکشنبهروز:   تاریخ تحلیلی صدر اسالمنام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نظری نوع واحد:

 مسئول درس: محمد علی حاتمی منش 2 تعداد واحد:

 محمدعلی حاتمی منش :مدرس دقیقه 40مدت كالس: 

  1399تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 نامه پیامبر)ص( به پادشاهان جهان تا فتح مکه جلسه :عنوان 

 نامه پیامبر)ص( به پادشاهان جهان تا فتح مکه بررسی:  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 نامه پیامبر)ص( به قیصر روم، خسرو پرویز، نجاشی و واکنش آنها  .1

 عهدشکنی قریش و فتح مکه  .2

 غزوه حنین و طائف .3

 رفتار کریمانه پیامبر)ص( با هوازان  .4

 نارضایتی انصار از تقسیم غنائم جنگی .5

 روش آموزش :  مجازی

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون: انقالب اسالمی ایران/ تستی 

 یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای منبع درس :

 كتاب تاریخ تحلیلی اسالم از آغاز تا واقعه طف تالیف محمد ابراهیمی وركیانی

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

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان:      

  دقیقهمدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 پزشکیمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم 

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 

  

  مجازی تاریخ تحلیلی صدر اسالم (lesson Planطرح درس روزانه )

 هشتمجلسه 

 کارشناسی هوشبری -کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عمل و هوشبریگروه آموزشی:   پرستاری : دانشکد

 11/8/99تاریخ ارائه درس :   1399-1400سال تحصیلی  :  

 17-19 ساعت:                            یکشنبهروز:   تاریخ تحلیلی صدر اسالمنام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نظری نوع واحد:

 مسئول درس: محمد علی حاتمی منش 2 تعداد واحد:

 محمدعلی حاتمی منش :مدرس دقیقه 40مدت كالس: 

  1399تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 دوران پیامبر)ص(، مباهله، واقعه غدیرجنگهای خارجی در  جلسه :عنوان 

 جنگهای خارجی در دوران پیامبر)ص(، مباهله، واقعه غدیر یبررس:  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 سریه موته و غزوه تبوک با روم  .1

 نزول آیاتی از سوره برائت .2

 پیمان صلح با نصارای نجران .3

 حجه الوداع  .4

 علی)ع(واقعه غدیر و تثبیت والیت امام  .5

 رویدادهای پس از حجه الوداع .6

 روش آموزش :  مجازی

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون: انقالب اسالمی ایران/ تستی 

 نوشته شود. در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبیمنبع درس :

 كتاب تاریخ تحلیلی اسالم از آغاز تا واقعه طف تالیف محمد ابراهیمی وركیانی

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

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان:      

  دقیقهمدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 

  

  مجازی تاریخ تحلیلی صدر اسالم (lesson Planطرح درس روزانه )

 نهمجلسه 

 کارشناسی هوشبری -کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عمل و هوشبریگروه آموزشی:   پرستاری : دانشکد

 18/8/99تاریخ ارائه درس :   1399-1400سال تحصیلی  :  

 17-19 ساعت:                            یکشنبهروز:   تاریخ تحلیلی صدر اسالمنام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نظری نوع واحد:

 مسئول درس: محمد علی حاتمی منش 2 تعداد واحد:

 محمدعلی حاتمی منش :مدرس دقیقه 40مدت كالس: 

  1399ریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه تا
 

 رحلت رسول خدا)ص( تا شهادت حضرت فاطمه)س( جلسه :عنوان 

 رحلت رسول خدا)ص( تا شهادت حضرت فاطمه)س( حوادث مقارن بابررسی :  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 رحلت رسول خدا)ص( .1

 ارتداد قبایل عرب  .2

 وقایع سقیفه بنی ساعده .3

 ماجرای فدک  .4

 شهادت حضرت فاطمه)س( .5
 روش آموزش :  مجازی

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون: انقالب اسالمی ایران/ تستی 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.منبع درس :

 كتاب تاریخ تحلیلی اسالم از آغاز تا واقعه طف تالیف محمد ابراهیمی وركیانی

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

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان:      

  دقیقهمدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 

  

  مجازی تاریخ تحلیلی صدر اسالم (lesson Planطرح درس روزانه )

 دهمجلسه 

 کارشناسی هوشبری -کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عمل و هوشبریگروه آموزشی:   پرستاری : دانشکد

 25/8/99تاریخ ارائه درس :   1399-1400سال تحصیلی  :  

 17-19 ساعت:                            یکشنبهروز:   تاریخ تحلیلی صدر اسالمنام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نظری نوع واحد:

 مسئول درس: محمد علی حاتمی منش 2 تعداد واحد:

 محمدعلی حاتمی منش :مدرس دقیقه 40مدت كالس: 

  1399تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 حوادث دوران خلفا جلسه :عنوان 

 حوادث دوران خلفا بررسی:  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 حوادث دوران خلیفه اول .1

 حوادث دوران خالفت عمر .2

 فتح ایران و فتح روم  .3

 علل فتح ایران و زوال قدرت ساسانیان  .4

 سیاست اقتصادی خلیفه دوم و پیدایش شکاف طبقاتی .5

 انحطاط ارزشهای  اخالقی در جامعه اسالمی  .6

 حوادث دوران خلیفه سوم  .7

 آشفتگی اوضاع در دوران عثمان  .8

 ویژگیهای شخصیتی عثمان و آشفتگی امورجامعه .9

 کشته شدن خلیفه سوم .10
 روش آموزش :  مجازی

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون: انقالب اسالمی ایران/ تستی 

 كتاب تاریخ تحلیلی اسالم از آغاز تا واقعه طف تالیف محمد ابراهیمی وركیانیمنبع درس :

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

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان:      

  دقیقهمدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

 
 

 

  

  مجازی تاریخ تحلیلی صدر اسالم (lesson Planطرح درس روزانه )

 یازدهمجلسه 

 کارشناسی هوشبری -کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عمل و هوشبریگروه آموزشی:   پرستاری : دانشکد

 2/9/99تاریخ ارائه درس :   1399-1400سال تحصیلی  :  

 17-19 ساعت:                            یکشنبهروز:   تاریخ تحلیلی صدر اسالمنام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نظری نوع واحد:

 مسئول درس: محمد علی حاتمی منش 2 تعداد واحد:

 محمدعلی حاتمی منش :مدرس دقیقه 40مدت كالس: 

  1399تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 خالفت امیرالمومنین علی)ع( و انجام اصالحات اجتماعی و واکنش مخالفان جلسه :عنوان 

 خالفت امیرالمومنین علی)ع( و انجام اصالحات اجتماعی و واکنش مخالفانبررسی حوادث دوران :  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 جنگ جمل  .1

 جنگ صفین  .2

 پیدایش خوارج  .3

 جنگ نهروان  .4

 پیروزی عمروعاص بر محمدبن ابی بکر و شهادت مالک اشتر .5

 شهات امام علی)ع( .6

 وصیت نامه امام علی)ع( .7
 روش آموزش :  مجازی

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون: انقالب اسالمی ایران/ تستی 

 هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا منبع درس :

 كتاب تاریخ تحلیلی اسالم از آغاز تا واقعه طف تالیف محمد ابراهیمی وركیانی

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

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان:      

  دقیقهمدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 آموزش علوم پزشکی مركز مطالعات و توسعه

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

 
 

 

  

  مجازی تاریخ تحلیلی صدر اسالم (lesson Planطرح درس روزانه )

 دوازدهمجلسه 

 کارشناسی هوشبری -کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عمل و هوشبریگروه آموزشی:   پرستاری : دانشکد

 9/9/99تاریخ ارائه درس :   1399-1400سال تحصیلی  :  

 17-19 ساعت:                            یکشنبهروز:   تاریخ تحلیلی صدر اسالمنام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نظری نوع واحد:

 مسئول درس: محمد علی حاتمی منش 2 تعداد واحد:

 محمدعلی حاتمی منش :مدرس دقیقه 40مدت كالس: 

  1399تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

   خالفت امام حسن مجتبی)ع( جلسه :عنوان 

 خالفت امام حسن مجتبی)ع(  حوادث دوران  بررسی:  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 بررسی وضعیت سیاسی و اجتماعی عراق مقارن خالفت امام حسن)ع( .1

 بیعت مردم عراق .2

 امام حسن)ع( و معاویه بن ابی سفیان  .3

 نامه امام حسن)ع( به معاویه و دعوت به بیعت  .4

 پاسخ معاویه به امام حسن)ع( .5

 نامه معاویه به فرماندارانش برای آمادگی جنگ .6

 مجازی روش آموزش : 

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون: انقالب اسالمی ایران/ تستی 

 از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده منبع درس :

 كتاب تاریخ تحلیلی اسالم از آغاز تا واقعه طف تالیف محمد ابراهیمی وركیانی

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

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان:      

  دقیقهمدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 برنامه ریزی درسی و آموزشیواحد 

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 

 

  

  ممجازی تاریخ تحلیلی صدر اسال (lesson Planطرح درس روزانه )

 سیزدهمجلسه 

 کارشناسی هوشبری -کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عمل و هوشبریگروه آموزشی:   پرستاری : دانشکد

 16/9/99تاریخ ارائه درس :   1399-1400سال تحصیلی  :  

 17-19 ساعت:                            یکشنبهروز:   تاریخ تحلیلی صدر اسالمنام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نظری نوع واحد:

 مسئول درس: محمد علی حاتمی منش 2 تعداد واحد:

 محمدعلی حاتمی منش :مدرس دقیقه 40مدت كالس: 

  1399تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

   نرمش قهرمانه امام حسن)ع( جلسه :عنوان 

 نرمش قهرمانه امام حسن)ع(    بررسی ابعاد : جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 شورش خوارج در سپاه امام حسن)ع(  .1

 مذاکره نمایندگان معاویه با امام حسن)ع(  .2

 متن صلح نامه امام حسن)ع( و معاویه  .3

 تحلیل علل و عوامل صلح  .4

 مخالفان صلح با معاویه  .5

 شهادت امام حسن)ع( .6
 روش آموزش :  مجازی

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون: انقالب اسالمی ایران/ تستی 

 ترکیبی نوشته شود. در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دورهمنبع درس :

 كتاب تاریخ تحلیلی اسالم از آغاز تا واقعه طف تالیف محمد ابراهیمی وركیانی

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

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان:      

  دقیقهمدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 پزشکیمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم 

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 

  

  مجازی تاریخ تحلیلی صدر اسالم (lesson Planطرح درس روزانه )

 چهاردهمجلسه 

 کارشناسی هوشبری -کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عمل و هوشبریگروه آموزشی:   پرستاری : دانشکد

 23/9/99تاریخ ارائه درس :   1399-1400سال تحصیلی  :  

 17-19 ساعت:                            یکشنبهروز:   تاریخ تحلیلی صدر اسالمنام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نظری نوع واحد:

 مسئول درس: محمد علی حاتمی منش 2 تعداد واحد:

 محمدعلی حاتمی منش :مدرس دقیقه 40مدت كالس: 

  1399تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 امامت سیدالشهداء حسین بن علی)ع( جلسه :عنوان 

 دوران پس از شهادت امام حسن)ع( و امامت سیدالشهداء حسین بن علی)ع( بررسی حوادث : جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 زندگی سیاسی امام حسین)ع(  .1

 نامه معاویه به امام حسین)ع( و پاسخ امام حسین)ع( .2

 نگاهی به مفاسد دوران معاویه در نامه امام حسین)ع(  .3

 والیت زیاد بر بصره و کوفه وشهادت حجر بن عدی .4

 فشار اقتصادی معاویه بر مردم مدینه  .5

 بخشش های ناروای معاویه .6

 روش آموزش :  مجازی

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون: انقالب اسالمی ایران/ تستی 

 طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن منبع درس :

 كتاب تاریخ تحلیلی اسالم از آغاز تا واقعه طف تالیف محمد ابراهیمی وركیانی

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

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان:      

  دقیقهمدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

  

  مجازی تاریخ تحلیلی صدر اسالم (lesson Planطرح درس روزانه )

 پانزدهمجلسه 

 کارشناسی هوشبری -کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عمل و هوشبریگروه آموزشی:   پرستاری : دانشکد

 30/9/99تاریخ ارائه درس :   1399-1400سال تحصیلی  :  

 17-19 ساعت:                            یکشنبهروز:   تاریخ تحلیلی صدر اسالمنام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نظری نوع واحد:

 مسئول درس: محمد علی حاتمی منش 2 تعداد واحد:

 محمدعلی حاتمی منش :مدرس دقیقه 40مدت كالس: 

  1399ماه تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور 
 

 خالفت یزید و واقعه کربال جلسه :عنوان 

 خالفت یزید و واقعه کربال حوادث دوران خالفت بررسی : جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 نقش مغیره بن شعبه در بیعت گرفتن برای یزید .1

 عکس العمل امام حسین)ع( در برابر بیعت با یزید .2

 علل و مقدمات خروج امام حسین)ع( .3

 اصرار یزید بر بیعت با مخالفان  .4

 اعزام مسلم بن عقیل به کوفه  .5

 روانه شدن امام حسین)ع( از مکه به کربال  .6

 شهادت امام حسین)ع( در کربال .7
 روش آموزش :  مجازی

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون: انقالب اسالمی ایران/ تستی 

 مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری منبع درس :

 كتاب تاریخ تحلیلی اسالم از آغاز تا واقعه طف تالیف محمد ابراهیمی وركیانی

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

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان:      

  دقیقهمدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
عملگروه اتاق   

 



 

  

  مجازی تاریخ تحلیلی صدر اسالم (lesson Planطرح درس روزانه )

 شانزدهمجلسه 

 کارشناسی هوشبری -کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عمل و هوشبریگروه آموزشی:   پرستاری : دانشکد

 7/10/99تاریخ ارائه درس :   1399-1400سال تحصیلی  :  

 17-19 ساعت:                            یکشنبهروز:   تاریخ تحلیلی صدر اسالمنام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نظری نوع واحد:

 مسئول درس: محمد علی حاتمی منش 2 تعداد واحد:

 محمدعلی حاتمی منش :مدرس دقیقه 40مدت كالس: 

  1399تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 شهادت امام حسین)ع( شرایط سیاسی پس از جلسه :عنوان 

 پس از شهادت امام حسین)ع( و قیام های بررسی شرایط سیاسی : جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 شیعه سیاسی و شیعه علوی  .1

 بنی هاشم پس از واقعه کربال .2

 قیام توابین  .3

 قیام مختار .4

 قیام زید بن علی .5

 قیام های خوارج .6
 روش آموزش :  مجازی

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون: انقالب اسالمی ایران/ تستی 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.منبع درس :

 وركیانی كتاب تاریخ تحلیلی اسالم از آغاز تا واقعه طف تالیف محمد ابراهیمی

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

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان:      

  دقیقهمدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 


