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 معرفی درس:

 ،های گوناگون بشریو انتشار سریع و گسترده آن در میان اقوام و ملل و جلب و جذب فرهنگ اسالمبا پیدایش 

گذاری شد که در ایجاد آن ملل و نژادهای مختلفی سهیم و تمدن انسان پایه فرهنگاز  بنای مستحکم و عظیمی

گفته  موفق به ایجاد تمدنی شدند که بدان تمدن اسالمی های نوین اسالمیها و مالکبودند. این ملل با ارزش

است  های اسالمیص نیست بلکه مقصود، تمدن ملتتمدن یک ملت یا نژاد خاشود. از این رو تمدن اسالمی می

و ادبی  یعنی اسالم و زبان علمیکه به وسیله دین رسمی  شودها و دیگران را شامل میها، ایرانیان، ترککه عرب

سته پیوکارشناسی  مقطع و رشته تحصیلی:       پرستاریگروه آموزشی:    حضرت زینب)س(   پرستاریدانشکده :  

  1400پرستاری 

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

 نظری نوع واحد :

 17-19شنبه چهارروز 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:                        

 تهیه و تنظیم : 

 بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF


ای از عظمت و کمال و پهناوری است که آگاهی از همه این تمدن به درجه .یعنی عربی با یکدیگر متحد شدند

  .ی آن و احاطه بر همه انحای آن کاری بس دشوار استهاجنبه

به اوج خود رسید و مرکز این  عباسیانه پختگی شد و در عصر وارد دور شامدر  امویاندر زمان  تمدن اسالمی

-۱۴۹۲های م( و به روزگار خالفت امویان در اندلس در سال ۷۵۰-۱۲۵۸های )در سال غدادبتمدن درخشان شهر 

دهد که اسالم در طول و چگونگی انتشار اسالم در جهان نشان می مطالعه در اطلس تاریخ اسالمی .م بود ۷۵۵

و قسمتی از اروپا را  های آباد آن روز جهان مسلط شد و قسمت اعظم آسیا، آفریقاچند قرن بر بیشتر سرزمین

و در شرق تا چین و هند امتداد داشت. از  افغانستان، ایران، عراقدر مرکز از  .تحت سلطه و اقتدار خود درآورد

این مناطق با فرهنگ  .شدهای یکی از فرغانه را شامل میجانب شمال شرقی تا سمرقند و بخارا و خوارزم تا کوه

دانستند که مرکز ند و ساکنان آن خود را عضو تمدن واحد و وسیعی میو دین مشترکی به هم وصل شده بود

  .اش بغداد بودو مرکز فرهنگی و سیاسی مکهروحانی و مذهبی آن 

های جهان را پدید آورده است و ترین دانشگاهها به علم و دانش اهمیت داده و کهناز همه تمدناین تمدن بیش 

توان ای را تحویل بشریت داد. با این اوصاف میها میراث عظیم و تکامل یافتهبا تلفیق علوم گوناگون و افزودن بر آن

های وم، هنرها و صنایع است که با الهام از آموزهمجموعه افکار، عقاید، عل ،تمدن اسالمیفرهنگ و گفت منظور از 

  .دینی توسط مسلمین پدید آمده است

 

 

 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :
 تعریف فرهنگ و تمدن، عوامل فراز و فرود تمدن ها، رابطه اخالق، فرهنگ، تمدن و قانون .1

 دن اسالمیزمینه های شکل گیری تمدن اسالمی و تاریخ نگارش در تم .2

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

 سازمان های اداری و اجتماعی تمدن اسالمی و ابعاد مختلف آن .4

 جایگاه هنر در تمدن اسالمی .5

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

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

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

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

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

 بیداری اسالمی و زمینه ها و نشانه های آن   .10

 

 
 

 هدف کلی 

 آشنایی دانشجویان با نحوه شکل گیری تمدن اسالمی  

 

 

  اهداف اختصاصی 

 

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%DA%A9%D9%87


 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

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

 متقابل فرهنگی ایران و اسالم آشنا گرددبا خدمات 

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

 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:

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

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

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

 

 

 

 هدف کلی 

 مفهوم بیداری اسالمیآشنایی دانشجویان با 

 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

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

 عرب و ایران آشنا شودبا بیداری اسالمی در جهان 

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

 

 

 

 

 

 روش آموزش 
 



 ترکیبی                                مجازی                               حضوری

 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی: 
 و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور  

 

 

 

  منابع درسی: 

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/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 

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

 

 274تا  17

 

 

 

 

 

 

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

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

برای آماده بودن فایل 

 ** اریذبارگ

    



 

 

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

آن  ایلف، 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  *

 

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

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

 در نظر گرفته شده است.(

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

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

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

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

 

 

 

 

 

    

    

    

    



 

 آزمون های خود ارزیابی 

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

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

دانشجویانمهلت پاسخ دادن  نوع آزمون عنوان آزمون شماره  مهلت ارائه بازخورد به تکالیف 

 مثال

ازمون مبحث 

نیازسنجی در برنامه 

 درسی

تستی چهار 

 جوابی
20/7/99تا  14/7/99از  24/7/99تا تاریخ    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

فیدبک  مهلت

 دادن مدرس
هدف از ارائه 

 تکلیف

 مثال
تکلیف اول 

 کالسی

در این تکلیف در یک پاراگراف کوتاه شرح دهید که مفهوم این عبارت 

اند. تمام زمان به وجود آمدههای درسی زیادی به صورت همبرنامه"چیست؟

"ها باید همگرا و همسان شوند.این برنامه  

)یا اگر آشنایی شما کافی نیست در مورد کوریکولوم رشته پزشکی 

کوریکولوم رشته خودتان( مصادیقی برای موارد زیر ذکر نمایید:  برنامه 

برنامه درسی طراحی ، برنامه درسی مخفی ، رسمی درسی رسمی و غیر

برنامه درسی بی اثرو  شده، آموزش داده شده و مورد سنجش واقع شده  

 تا12/7/99

23/7/99  
27/7/99  

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه

 

 

گذراندن 

چند جلسه 

آموزشی در 

سامانه  

نهاد 

نمایندگی 

مقام معظم 

رهبری در 

 دانشکاه ها

گذراندن چندجلسه آموزشی در سامانه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 

 در دانشکاه ها و رصد آن توسط مدرس

از 

تا 02/07/1401

16/10/1401  

تا تاریخ 

16/10/140

1 

آشنایی 

دانشجویان با 

مباحث تاریخی 

 خارج از کتاب



 

 

 پروژه درسی 

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

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

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

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

 یریادگی یها تیفعال ریسا 

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 دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 6 آزمون میان ترم

 10 آزمون پایان ترم

 )نمره تشویقی دارد(0 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 4 تکالیف و سایر فعالیت ها

 
 



 مقررات 

 10 

 4 

 

 

 

 تاریخ ارائه

         مفاهیم کلی230614011917

 فرهنگ و تمدن
 

 

300614011917
زمینه های شکل 

گیری تمدن 

 اسالمی
 

 

شکوفایی علوم 1917 06071401

 در تمدن اسالمی
 

 



200714011917

سازمان های 

اداری و 

اجتماعی 

  تمدن اسالمی

 

هنر در جایگاه 270714011917

 تمدن اسالمی
 

 

040814011917
تاثیر تمدن 

اسالمی در 

 تمدن غرب
 

 

110814011917

علل درونی رکود 

تمدن اسالمی، 

بررسی مباحث 

استبداد،دنیاگرایی و 

  تحجر و ...

 



180814011917

علل بیرونی رکود 

تمدن اسالمی، 

بررسی جنگ 

های صلیبی 

زمینه ها،علل و 

 پیامدهای آن

 

 

250814011917

علل بیرونی رکود 

تمدن اسالمی، 

بررسی حمله 

مغول به ایران 

زمینه ها، علل 

 وپیامدها

 

 

020914011917

علل بیرونی 

رکود تمدن 

اسالمی، 

بررسی فتح 

اندلس به 

دست 

مسلمانان و 

 علل سقوط آن

 

 

090914011917

اقتدار مجدد 

جهان اسالم، 

شکل گیری 

حکومت صفویه، 

فرهنگ و تمدن 

 دردوره صفویه

 

 



160914011917
بررسی تمدن 

عثمانی و 

 گورکانی
  

230914011917

علل متاخر رکود 

فرهنگ و تمدن 

اسالمی، بررسی 

  مساله استعمار

 

300914011917

علل متاخر رکود 

فرهنگ و تمدن 

اسالمی، بررسی 

مساله شرق 

 شناسی
  

070914011917

علل متاخر رکود 

فرهنگ و تمدن 

اسالمی، بررسی 

  مساله صهیونیسم

 

141014011917
بیداری اسالمی، 

زمینه ها و نشانه 

 های آن
 

 

 



 


