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 معرفی درس:

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران
 

 

 

 

 

 

پیوسته اتاق کارشناسی  حصیلی:مقطع و رشته ت                اتاق عمل     گروه آموزشی:                          پرستاریدانشکده :  

 عمل

 2 :  تعداد واحد فرهنگ و تمدن اسالم و ایرانتاریخ :  نام درس

 نظری نوع واحد :

 17-19یکشنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد پیش نیاز:

 دانشکده مکان برگزاری:

 محمدعلی حاتمی منشمسئول برنامه :  

 :                        آدرس پست الکترونیکی:دانشکده تماسشماره 

 محمدعلی حاتمی منش مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 آدرس پست الکترونیکی:شماره تماس دانشکده:                        

 تهیه 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 :
 تعریف فرهنگ و تمدن، عوامل فراز و فرود تمدن ها، رابطه اخالق، فرهنگ، تمدن و قانون .1

 زمینه های شکل گیری تمدن اسالمی و تاریخ نگارش در تمدن اسالمی .2

 شکوفایی علوم در تمدن اسالمی و نقش مسلمانان در گسترش علوم مختلف .3

 های اداری و اجتماعی تمدن اسالمی و ابعاد مختلف آنسازمان  .4

 جایگاه هنر در تمدن اسالمی .5

 تاثیر تمدن اسالمی در تمدن غربی در حوزه های مختلف .6

 علل درونی و بیرونی رکود تمدن اسالمی)استبداد، تجمل، تحجر، جنگ های صلیبی، ظهور مغوالن، سقوط اندلس( .7

 های صفویه، عثمانی،گورکانیان( خیزش و اقتدار مجدد جهان اسالم)سلسله .8

علل متاخر رکود فرهنگ و تمدن اسالمی)استعمار کهنه،علل پیدایش استعمار،استعمار در آسیا و خاورمیانه، استعمار  .9

 نو،شرکت های چندملیتی و نهادهای بین المللی و موضوع جهانی شدن و پیامدهای آن(

 بیداری اسالمی و زمینه ها و نشانه های آن   .10

 

 
 

 هدف کلی 

 آشنایی دانشجویان با نحوه شکل گیری تمدن اسالمی  

 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 با مفهوم فرهنگ و تمدن و ارتباط آن ها با اخالق آشنا گردد

 با خدمات متقابل فرهنگی ایران و اسالم آشنا گردد

 انتقال علوم به جهان غرب آشنا گرددبا رونق علوم مختلف توسط دانشمندان مسلمان و 

 با نحوه تشکیل سازمان های اداری و اجتماعی در اسالم آشنا گردد

 

 

 

 هدف کلی 

 آشنایی دانشجویان با عوامل رکود فرهنگ و تمدن اسالمی

 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:



 استبداد، دنیاگرایی، تحجر و.... آشنا گردد با عوامل درونی رکود فرهنگ و تمدن اسالمی از قبیل

 با عوامل بیرونی رکود فرهنگ و تمدن اسالمی از قبیل جنگ های صلیبی، حمله مغوالن و سقوط اندلس آشنا گردد

 با عوامل متاخر رکود فرهنگ و تمدن اسالمی از قبیل استعمار کهنه و نو، شرق شناسی و صهیونیسم آشنا گردد

 

 

 

 هدف کلی 

 مفهوم بیداری اسالمیدانشجویان با  آشنایی

 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 با مفهوم بیداری اسالمی و زمینه ها و نشانه های آن آشنا گردد.

 با بیداری اسالمی در جهان عرب و ایران آشنا شود

 قرار دهدنقش بیداری اسالمی و روحانیت در سقوط رژیم پهلوی را مورد بررسی 

 

 

 

 

 

 روش آموزش 
 

 ترکیبی                                مجازی                               حضوری

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی: 
  و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد و كامپيوتر ويدوئو پروژكتور ،اساليد پروژكتور 

 

 

 

  منابع درسی: 

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

 :در صورت وجود جدول زير را تكميل كنيد 

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

 مطالعهشده برای 



 دکتر علی اکبر والیتی/ نشر معارففرهنگ و تمدن اسالمی/ تالیف 

 

 274تا  17

 

 

 

 

 

 

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

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

  در صورتی كه در نظر داريد جزوه يا هر نوع محتواي ديگري )مانند فيلم، مجموعه اساليد و ...( عالوه بر كتاب

آن  فایل، مشخصات آن را ذكر كنيد و به دانشجويان معرفی كنيد منبع درسیفوق يا به تنهايی به عنوان 

 را ضميمه نماييد:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فيلم آموزشیاساليد پاور پوينت، منظور  *

 

  منبع مطالعه در صورتی كه در نظر داريد محتواي ديگري )مانند كتاب، مجموعه اساليد، جزوه و ...( را به عنوان

كنيد. )در سامانه قسمتی جداگانه براي اين موارد  ، مشخصات كامل آن را ذكربه دانشجويان معرفی كنيد بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

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

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    



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

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

 آزمون های خود ارزيابی 

 خير   بلی  ايد؟. آيا براي درس خودآزمون در نظر گرفته1

 ها را ذكر كنيد.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 

نهاد نمايندگی مقام معظم 

 رهبري در دانشكاه ها

جلسه آموزشی مباحث نهاد نمايندگی مقام  6گذراندن 

 معظم رهبري در دانشكاه ها و ارائه گواهی آن به استاد

تا  20/11/99

30/02/1400  

30/02/1400  

آشنايی 

دانشجويان با 

مباحث تاريخی 

 خارج از كتاب



 

 پروژه درسی 

 خير   بلی  ايد؟در نظر گرفتهميان ترم /. آيا براي درس خود پروژه پايان ترم 1

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

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

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

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تيو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانياتاق بحث )غ يسامانه امكان فعال سازدر 

به  لي. در صورت تمادينما ياديكمک ز انيدر دانشجو يتواند به پرورش تفكر انتقاد-یانجام شود م یكاف

 :ديينما ليرا تكم ريامكان موارد ز نياستفاده 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

         مفاهیم کلی

 فرهنگ و تمدن

 

 

زمینه های شکل 

گیری تمدن 

 اسالمی

 

 

شکوفایی علوم  

 در تمدن اسالمی

 

 

سازمان های 

اداری و 

اجتماعی 

 تمدن اسالمی

 

 

هنر در جایگاه 

 تمدن اسالمی

 

 



تاثیر تمدن 

اسالمی در 

 تمدن غرب

 

 

علل درونی رکود 

تمدن اسالمی، 

بررسی مباحث 

استبداد،دنیاگرایی و 

 تحجر و ...

 

 

علل بیرونی رکود 

تمدن اسالمی، 

بررسی جنگ 

های صلیبی 

زمینه ها،علل و 

 پیامدهای آن

 

 

علل بیرونی رکود 

تمدن اسالمی، 

بررسی حمله 

مغول به ایران 

زمینه ها، علل 

 وپیامدها

 

 

علل بیرونی 

رکود تمدن 

اسالمی، 

بررسی فتح 

اندلس به 

دست 

مسلمانان و 

علل سقوط 

 آن

 

 



اقتدار مجدد 

جهان اسالم، 

شکل گیری 

حکومت صفویه، 

فرهنگ و تمدن 

 دردوره صفویه

 

 

بررسی تمدن 

عثمانی و 

 گورکانی

 

 

علل متاخر رکود 

فرهنگ و تمدن 

اسالمی، بررسی 

 مساله استعمار

 

 

علل متاخر رکود 

فرهنگ و تمدن 

اسالمی، بررسی 

مساله شرق 

 شناسی

 

 

علل متاخر رکود 

فرهنگ و تمدن 

اسالمی، بررسی 

 مساله صهیونیسم

 

 

بیداری اسالمی، 

 زمینه ها و نشانه

 های آن

 

 

 

 


