
  

 
 

 

 ( COURSE PLAN)وره طرح د

 

 درس:معرفی 

صدر اسالم و دوران  خیتار .ارزشمند است یخیتار واقعیتیبه عنوان  زین تمامی مسلمانان ی، بلکه برادانشجویان یصدر اسالم، نه تنها برا تحوالتبا  ییآشنا

به شناخت  یانیکمک شاو تحوالت پس از ظهور اسالم  تیجاهل یهبا دوردانشجویان  ییبوده است. آشنامسلمانان  یخیتار اتانیجر نیتریاز محور خلفا

 لیتبد نانمسلما درخشان یهرا به دور تی)ص( عصر جاهلامبریپ، چرا که دینمایم یبه هر دانشجو و محقق ایشان دستاوردهایاسالم)ص( و  امبریخدمات پ

های قرار دهیم، پاسخ برخی پرسش مداقهاگر تاریخ اسالم و جریانات سیاسی و اعتقادی گوناگون مطرح در آن را از نظرگاه پیامبر)ص( مورد کندوکاو و  .کرد

 .فتخواهیم یا تاریخیویژه از منظر پیامبر)ص(، به رحلتنشده در ذهن مسلمانان را درخصوص چرایی، چیستی و چگونگی اتفاقات پس از حل

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی مقطع کارشناسی  جهت دانشجویان اسالمی دروس عمومی گروه معارف از مجموعهنظری  واحد 2به ارزش  درساین 

ابتدا  درسدر این  است. شدهتعریف ر از جامعه جاهلی به جامعه اسالمی اگذ دورهبا هدف کلی آشنایی با چگونگی ظهور و گسترش اسالم و  درمانی الرستان

فرهنگی، دینی و اجتماعی  یه شده و سپس تحوالت صورت گرفتهئتا زمان بعثت اراپیش از اسالم در دوره العرب توصیفی از اوضاع جغرافیایی و مردمی جزیرة

های اقدامات پیامبر اسالم)ص( به ویژه جنگا ب دانشجویان. در ادامه خواهد گرفتبر اثر تعالیم انسانی رسول خدا)ص( مورد بحث و بررسی قرار  سرزمیندر این 

برخی از وقایع در این درس به  همچنین. بررسی خواهد شد پیامبر)ص(و تشکیل حکومت نوپای اسالمی در مدینه توسط  گردیدهآشنا ایشان پس از هجرت 

از تاریخی و تحلیلی پرداخته شده  ن علی)ع(اتوسط امیرمومناصالحات اجتماعی انجام شده  و جانشینیپس از رحلت پیامبر اسالم)ص( به ویژه جریان مهم 

 .گرددمیه ئحسن)ع( و قیام امام حسین)ع( ارا صلح امام

 تاریپرس کارشناسی پیوسته مقطع و رشته تحصیلی:         معارف )عمومی( گروه آموزشی:          الرستان پرستاری حضرت زینب )س(دانشکده: 

  2 تعداد واحد:  تاریخ تحلیلی صدر اسالم: نام درس

 نظری نوع واحد:

  17-19 دوشنبهروز و ساعت برگزاری کالس:  ندارد پیش نیاز:

 حضرت زینب )س( دانشکده پرستاری مکان برگزاری:

                                                علیرضا عطاری مسئول برنامه:

 alirezaattari71@gmail.com آدرس پست الکترونیکی:                                    07152240307:  دانشکده شماره تماس

                                                                    علیرضا عطاری  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

   alirezaattari71@gmail.com آدرس پست الکترونیکی:                                        07152240307شماره تماس دانشکده:  

                                                علیرضا عطاری تهیه و تنظیم: 

 1401 بهمن :بازنگریتدوین/  تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



)ص( و آگاهی از جریانات و مقاطع مهم تاریخی اکرمضمن آشنایی با زوایای زندگانی پیامبر  تاریخ تحلیلی صدر اسالم یهامید است دانشجویان عزیز با مطالع

در مسیر شناخت و عمل به رهنمودهای نبی  و )ع( در شناخت هرچه بیشتر این مقطع مهم از تاریخ اسالم اهتمام ورزندامام حسینشهادت  تا دوران خلفا

 د.بردارن گاماسالمی با تالشی مضاعف  یهلیم جامعامکرم اسالم)ص( و تع
 

 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد:

 رسول اکرم)ص( از اسالم تا بعثت شیپ از العربةریجز یو مردم ییایاوضاع جغراف

 از بعثت تا رحلت رسول اکرم)ص( اسالمظهور پس از  العربةریجزاوضاع سیاسی اجتماعی 

 )ع(نیرحلت رسول خدا)ص( و حوادث دوران خلفا تا شهادت امام حس
 

 کلی هدف 

 از بعثت شیپدر  العربرهیجز مردم و مذهب م،یاقلبررسی 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

  آشنا گردد ظهور اسالمزمانی و مکانی  بستربا. 

  بشناسدرا  العربرهیجزپیشینه تمدنی مردمان. 

 )دهد شرحتولد تا بعثت زمان از  را سرگذشت پیامبر)ص. 

 

 هدف کلی 

 از بعثت تا رحلت رسول اکرم)ص( تاریخ اسالم بررسی

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

  آشنا گردد. یدوره گذار از جامعه جاهلی به جامعه نبو یچگونگی ظهور و گسترش اسالم و چالش هابا 

  امبریهجرت پ، هجرت مسلمانان به حبشه، دعوت در مکهآغاز  یچگونگجمله از  دوره نبوت یخیتارمهم  عیوقادرخصوص 

 اطالعات الزم را کسب نماید. فتح مکه لیو دال امبریپغزوات  ،سیس حکومتأو ت ثربیبه 

 از پیامدهای آن در جامعه اسالمی ارائه دهد.  روشنآشنا گردد و تحلیلی  رسول اکرم)ص( رحلت با حوادث منتهی به 

 

 هدف کلی 

 )ع(نیدوران خلفا تا شهادت امام حسدر تاریخ اسالم  بررسی

  اهداف اختصاصی 

 باید بتواند:دانشجو  در پایان دوره 

 بپردازد. و وقایع پس از آن فهیسق دادیرو لیبه تحل یعلم یکردیخالفت با رو یریشکل گ یا هدف نشان دادن چگونگب 

  و زمینه های شکل گیری انحرافات فتوحات مسأله  ،دنیبه قدرت رساز جمله نحوه  اول تا سوم یدوران خلفامهم حوادث

 .دهد قرار یبررسمطالعه و مورد  در جامعه اسالمی را

 ی قیتطب یبا روش، اصالحات ایشان در برابر واکنش مخالفان دوره خالفت و در (ع)حضرت امیرمومنان علی سیره بررسی با

 مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. و خلفای سه گانه را  عملکرد آن حضرت

  واکاوی نماید.عوامل صلح با معاویه را و علل ، خالفت امام حسن)ع(دوره  شرایطبا بررسی 

  کربال ارائه دهد.واقعه  زمینه ها و پیامدهای)ع( و نیامام حساز قیام  جامعتحلیلی 



 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 

 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
 ماژیک و تخته وایتبردکامپیوتر ،پروژکتور ئووید ،اسالید ،  

 

 :منابع درسی 

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

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

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

 مطالعهمشخص شده برای 

 ابتدای بخش اول تا انتهای بخش سوم .4، چ1398، نشر معارف، اسالم از آغاز تا واقعه طف یلیتحل خیتاری، محمد، انیورک یمیابراه

 312-23صفحات 
   

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
دسترسی دانشجویان نحوه 

 به مقاله

  

  
 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب

آن را  فایل، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 ضمیمه نمایید:

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 اریذبرای بارگ

** 
 صدر اسالم یلیتحل خیتار دهیچک جزوه

 تهیه کننده: علیرضا عطاری

برگرفته از مباحث مطرح شده در کالس 

 یلیتحل خیکتاب تارای از و خالصه درس

محمد نوشته  اسالم از آغاز تا واقعه طف

 یانیورک یمیابراه

** 

    



 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

  کوییز/ میان ترم( تکوینیآزمون های( 

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

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

 زمان آزمون نوع آزمون عنوان آزمون شماره

 11/02/1402 چهار گزینه ای آزمون میان ترم 1

    

 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 روژه درسیپ 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفتهمیان ترم /. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

...........................................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................................  

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 توسط

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

مدرس توسط  

هدف از ارائه 

 تکلیف

 ارائه 1

یک حول  یموضوعتوانند، می کالسی الیتفعاین  طیدر  انیدانشجو

 15دت حداکثر به مای از آن را خالصهو انتخاب  مباحث کتاب رااز  محور

  .نماینددقیقه در کالس ارائه 

 ارائه مطالب و یا تهیه اسالید و متنی شیوهبنا به خالقیت دانشجو در 

نمره اختصاص یافته  2متقن و مستند از موضوع انتخاب شده، عالوه بر 

 نمره تشویقی در نظر گرفته خواهد شد. 1به این تکلیف، 

ر طول ترمد  در طول ترم 

ایفای نقش 

دانشجو و ایجاد 

پرسش و  فضای

به جای  پاسخ

 سخنرانی صرف
 

 

     



 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

  8 آزمون میان ترم

  8 آزمون پایان ترم

 1+1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 تشویقینمره  2+1  هاتکالیف و سایر فعالیت
 

 

 مقررات 

 نمره 10 :حداقل نمره قبولی                                       

 آموزشی مطابق قوانین و مقررات :کالسدفعات مجاز غیبت در  تعداد 

 نایدانشجو ینامه انضباط وهیش رعایت 

 سیتدر نیدقت در ح 

 

 تحلیلی صدر اسالمتاریخ  درس زمانبندی جدول

 روش ارزشیابی امکانات مورد نیاز نحوه ارائه مدرس موضوع جلسه ساعت ارائه تاریخ ارائه

17/11/1401 17-19 

 نظر العرب ازةریجز اوضاع

ی و مذهب یمردم ،یمیاقل

 از بعثت شیپ

 علیرضا

 عطاری
 حضوری

ئو وید، اسالید

، پروژکتور، کامپیوتر

 تخته وایتبردماژیک و

 ترم انیآزمون م

 و پاسخ پرسش

24/11/1401 17-19 
 بخش تمدن در نهیشیپ

 العربةریجز یمرکز

 علیرضا

 عطاری
 حضوری

ویدئو ، اسالید

، پروژکتور، کامپیوتر

 ماژیک وتخته وایتبرد

 ترم انیآزمون م

 و پاسخ پرسش

01/12/1401 17-19 
سرگذشت پیامبر)ص( از تولد 

 تا بعثت 

 علیرضا

 عطاری
 یحضور

ئو وید، اسالید

، پروژکتور، کامپیوتر

 تخته وایتبردماژیک و

 ترم انیآزمون م

 و پاسخ پرسش

08/12/1401 17-19 
بعثت پیامبر)ص( و چالش 

 های پیش روی ایشان 

 علیرضا

 عطاری
 یحضور

ئو وید، اسالید

، پروژکتور، کامپیوتر

 تخته وایتبردماژیک و

 ترم انیآزمون م

 و پاسخ پرسش

15/12/1401 17-19 

آغاز رسالت از سختی های 

مهاجرت مسلمانان به حبشه 

 تا محاصره اقتصادی

 علیرضا

 عطاری
 یحضور

ئو وید، اسالید

، پروژکتور، کامپیوتر

 تخته وایتبردماژیک و

 ترم انیآزمون م

 و پاسخ پرسش

 به یثرب هجرت پیامبر)ص( 17-19 22/12/1401
 علیرضا

 عطاری
 یحضور

ئو وید، اسالید

، پروژکتور، کامپیوتر

 تخته وایتبردوماژیک 

 ترم انیآزمون م

 و پاسخ پرسش

 تعطیل رسمی )روز ملی شدن صنعت نفت ایران( 29/12/1401



14/01/1402 17-19 

)ص( و امبریپ تیموقع

در آغاز  نهیمسلمانان مد

 ها یریدرگ

 علیرضا

 عطاری
 یحضور

ئو وید، اسالید

، پروژکتور، کامپیوتر

 تخته وایتبردماژیک و

 ترم انیآزمون م

 و پاسخ پرسش

21/01/1402 17-19 

 گاهیو جا هیبیصلح حد

)ص( از فتح امبریمسلمانان و پ

 تا فتح مکه بریخ

 علیرضا

 عطاری
 یحضور

ئو وید، اسالید

، پروژکتور، کامپیوتر

 تخته وایتبردماژیک و

 ترم انیآزمون م

 و پاسخ پرسش

28/01/1402 17-19 
ی واقعه پیامدهای فتح مکه و

 خمریغد

 علیرضا

 عطاری
 یحضور

ئو وید، اسالید

، پروژکتور، کامپیوتر

 تخته وایتبردماژیک و

 ترم انیآزمون م

 و پاسخ پرسش

 تعطیل رسمی )عید سعید فطر( 04/02/1402

11/02/1402 17-19 
بحران های پس از رحلت 

 پیامبر)ص(

 علیرضا

 عطاری
 یحضور

ئو وید، اسالید

، پروژکتور، کامپیوتر

 تخته وایتبردماژیک و

 و پاسخ پرسش

 یانیپا آزمون

18/02/1402 17-19 
حوادث دوران خلفا تا کشته 

 شدن خلیفه سوم

 علیرضا

 عطاری
 یحضور

ئو وید، اسالید

، پروژکتور، کامپیوتر

 تخته وایتبردماژیک و

 و پاسخ پرسش

 یانیپا آزمون

25/02/1402 17-19 
اصالحات اجتماعی در دوره 

 خالفت امیرمؤمنان علی)ع(

 علیرضا

 عطاری
 یحضور

ئو وید، اسالید

، پروژکتور، کامپیوتر

 تخته وایتبردماژیک و

 و پاسخ پرسش

 یانیپا آزمون

01/03/1402 17-19 
خالفت امام حسن)ع( و علل و 

 هیعوامل صلح با معاو

 علیرضا

 عطاری
 یحضور

ئو وید، اسالید

، پروژکتور، کامپیوتر

 تخته وایتبردماژیک و

 و پاسخ پرسش

 یانیپا آزمون

08/03/1402 17-19 

امامت حضرت سیدالشهدا 

مسأله حسین بن علی)ع( و 

 والیتعهدی یزید

 علیرضا

 عطاری
 یحضور

ئو وید، اسالید

، پروژکتور، کامپیوتر

 تخته وایتبردماژیک و

 و پاسخ پرسش

 یانیپا آزمون

 (1342خرداد  15تعطیل رسمی )سالروز قیام خونین  15/03/1402

22/03/1402 17-19 
شهادت امام  واقعه کربال و

 حسین)ع(

 علیرضا

 عطاری
 یحضور

ئو وید، اسالید

، پروژکتور، کامپیوتر

 تخته وایتبردماژیک و

 و پاسخ پرسش

 یانیپا آزمون

 


