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پیوسته  کارشناسی تحصیلی: مقطع و رشته                 پرستاریگروه آموزشی:                                 پرستاریدانشکده :  

 پرستاری

 2 :  تعداد واحد تاریخ تحلیلی صدر اسالم:  نام درس

 نظری نوع واحد :

 15-17شنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد پیش نیاز:

 دانشکده مکان برگزاری:

 محمدعلی حاتمی منشمسئول برنامه :  

 آدرس پست الکترونیکی:                  :      دانشکده شماره تماس

 محمدعلی حاتمی منش مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 آدرس پست الکترونیکی:شماره تماس دانشکده:                        

 محمدعلی حاتمی منشتهیه و تنظیم : 

 1399بهمن ماه  بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 

 

 عناوين کلی اين درس شامل موارد زير می باشد :

 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(،امام حسن)ع( و امام حسین)ع( -

 

 
 

 هدف کلی 

 بررسی اوضاع جغرافیايی و مردمی جزيره العرب پیش از اسالم تا بعثت

 

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

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

 آشنا گردد با پیشینه تمدن در بخش مرکزی جزیره العرب 

  پیامبر از تولد تا بعثت آشنا گرددبا سرگذشت 

 

 
 

 

 هدف کلی 

 )ص(رسول اکرمرحلت  از بعثت تا

 

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 با بعثت رسول خدا و علل مخالفت مشرکان آشنا گردد 

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

  قرار دهد به یثرب و شرایط مسلمانان در آنجا مورد بررسیدالیل هجرت پیامبر 

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

  با وقایع سال های پایانی زندگی پیامبر تا رحلت ایشان از قبیل واقعه غدیر، سقیفه بنی ساعده آشنا گردد

 و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

 



 

 
 

 هدف کلی 

 )ع(سی حوادث دوران خلفا تا شهادت امام حسینبرر

 

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

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

 دهد

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

 مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد

 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 پیامدهای آن مورد تجزیه و تحلیل

 قرار دهد

 

 

 

 

 روش آموزش 
 

 ترکیبی                                مجازی                               حضوری

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی: 
  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

 

  منابع درسی: 

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی دانشجویان به عنوان منبعخاصی برای معرفی به مقاله /آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

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

 مطالعهشده برای 

 314تا  23 نشر معارف /ابراهیمی ورکیانیمحمد تالیف  /تاریخ تحلیلی اسالم از آغاز تا واقعه طف



 

 

 

 

 

 

 

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

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 را ضمیمه نمایید:

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

 

  منبع مطالعه در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای این موارد  ، مشخصات کامل آن را ذکربه دانشجویان معرفی کنید بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

. 
1 .........................................................................................................................................................................................................  

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



2 .........................................................................................................................................................................................................  

3 .........................................................................................................................................................................................................  

4........................................................................................................................................................................................................ 

 

 آزمون های خود ارزيابی 

 خیر   بلی  اید؟. آیا برای درس خودآزمون در نظر گرفته1

 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

     

 

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 شرح تکلیف عنوان تکلیف شماره
مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان
 مهلت فیدبک دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

گذراندن جلسات آموزشی 

نمایندگی مقام معظم نهاد 

 رهبری در دانشکاه ها

جلسه آموزشی مباحث نهاد  6گذراندن 

نمایندگی مقام معظم رهبری در 

 دانشکاه ها و ارائه گواهی آن به استاد

تا  20/11/99

30/02/1400  

30/02/1400  

آشنایی دانشجویان با مباحث 

 تاریخی خارج از کتاب

گذراندن جلسات 

آموزشی نهاد 

 نمایندگی مقام

معظم رهبری در 

 دانشکاه ها



 

 

 پروژه درسی 

 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:           

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

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

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یه امکان فعال سازدر سامان

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

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

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

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

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 6 آزمون میان ترم

 10 آزمون پایان ترم

 0 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 4 تکالیف و سایر فعالیت ها

 
 

 مقررات 

  



  

 

 

 تاریخ ارائه

بررسی اوضاع 

جزیره العرب از 

نظر اقلیمی، 

مردمی و مذهبی 

 پیش از بعثت

 

 

پیشینه تمدن در 

بخش مرکزی 

 جزیره العرب

 

 

 
بعثت رسول 

و آغاز خدا)ص( 

 مخالفت مشرکان

 

 

 
مانان هجرت مسل

به حبشه و 

 پیامدهای آن

 

 

هجرت 

پیامبر)ص( به 

 یثرب

 

 

موقعیت 

پیامبر)ص( و 

مسلمانان در آغاز 

هجرت و غزوات 

 پیامبر)ص(

 

 

 



پیامبر)ص( نامه 

به پادشاهان 

 جهان تا فتح مکه

 

 

آغاز جنگهای 

خارجی در دوران 

پیامبر)ص(، 

مباهله، واقعه 

 غدیر

 

 

رحلت رسول 

خدا)ص( تا 

شهادت حضرت 

 فاطمه)س(

 

 

حوادث دوران 

 خلفا

 

 

خالفت 

امیرالمومنین 

و انجام  علی)ع(

اصالحات 

اجتماعی و 

 واکنش مخالفان

 

 

خالفت امام 

 حسن مجتبی)ع(

 

 



نرمش قهرمانه 

 حسن)ع(امام 

 

 

امامت 

سیدالشهداء 

حسین بن 

 علی)ع(

 

 

خالفت یزید و 

 واقعه کربال

 

 

بررسی شرایط 

سیاسی پس از 

شهادت امام 

 حسین)ع(

 

 

 

 


