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 همذهِ:

 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد 
 تعریف فرٌّگ ٍ توذى، عَاهل فراز ٍ فرٍد توذى ّب، راثطِ اخالق، فرٌّگ، توذى ٍ لبًَى .1

 تبریخ ًگبرش در توذى اسالهیزهیٌِ ّبی ضکل گیری توذى اسالهی ٍ  .2

 ضکَفبیی علَم در توذى اسالهی ٍ ًمص هسلوبًبى در گسترش علَم هختلف .3

 سبزهبى ّبی اداری ٍ اجتوبعی توذى اسالهی ٍ اثعبد هختلف آى .4

 جبیگبُ ٌّر در توذى اسالهی .5

 تبثیر توذى اسالهی در توذى غرثی در حَزُ ّبی هختلف .6

 )استجذاد، تجول، تحجر، جٌگ ّبی صلیجی، ظَْر هغَالى، سمَط اًذلس(علل درًٍی ٍ ثیرًٍی رکَد توذى اسالهی .7

 خیسش ٍ التذار هجذد جْبى اسالم)سلسلِ ّبی صفَیِ، عثوبًی،گَرکبًیبى( .8

علل هتبخر رکَد فرٌّگ ٍ توذى اسالهی)استعوبر کٌِْ،علل پیذایص استعوبر،استعوبر در آسیب ٍ خبٍرهیبًِ، استعوبر  .9

 بدّبی ثیي الوللی ٍ هَضَع جْبًی ضذى ٍ پیبهذّبی آى(ًَ،ضرکت ّبی چٌذهلیتی ٍ ًْ

 ثیذاری اسالهی ٍ زهیٌِ ّب ٍ ًطبًِ ّبی آى   .11

 

 

 كارشناسي مقطع و رشته تحصیلي:               ه آموزشي:         گرو                               پرستاری حضرت زينب)س(دانشکده :   

 2 :  تعذاد ٍاحذ تبریخ فرٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ایراى:  ًبم درس

 ًظری ًَع ٍاحذ :

 17-19چْبرضٌجِ رٍز ٍ سبعت ثرگساری کالس:  ًذارد پیص ًیبز:

 داًطکذُ هکبى ثرگساری:

 

 هحوذعلی حبتوی هٌص هسئَل ثرًبهِ :  

 کلیِ اسبتیذ گرٍُ هعبرف هذرسیي) ثِ ترتیت حرٍف الفجب(:

 هحوذعلی حبتوی هٌص تْیِ ٍ تٌظین : 

 داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ ثرًبهِ ریسی درسی ٍ آهَزضی

 
گرٍُ اتبق عول     

 



 

 هدف كلي 

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب ًحَُ ضکل گیری توذى اسالهی  

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

  اهداف اختصاصي 

 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 ٍ توذى ٍ ارتجبط آى ّب ثب اخالق آضٌب گرددثب هفَْم فرٌّگ 

 ثب خذهبت هتمبثل فرٌّگی ایراى ٍ اسالم آضٌب گردد

 ثب رًٍك علَم هختلف تَسط داًطوٌذاى هسلوبى ٍ اًتمبل علَم ثِ جْبى غرة آضٌب گردد

 ثب ًحَُ تطکیل سبزهبى ّبی اداری ٍ اجتوبعی در اسالم آضٌب گردد

 

 هدف كلي 

 عَاهل رکَد فرٌّگ ٍ توذى اسالهیآضٌبیی داًطجَیبى ثب 

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

  اهداف اختصاصي 

 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 ثب عَاهل درًٍی رکَد فرٌّگ ٍ توذى اسالهی از لجیل استجذاد، دًیبگرایی، تحجر ٍ.... آضٌب گردد

 یل جٌگ ّبی صلیجی، حولِ هغَالى ٍ سمَط اًذلس آضٌب گرددعَاهل ثیرًٍی رکَد فرٌّگ ٍ توذى اسالهی از لجثب 

 ثب عَاهل هتبخر رکَد فرٌّگ ٍ توذى اسالهی از لجیل استعوبر کٌِْ ٍ ًَ، ضرق ضٌبسی ٍ صْیًَیسن آضٌب گردد 
 

 

 هدف كلي 

 هفَْم ثیذاری اسالهیآضٌبیی داًطجَیبى ثب 

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

  اهداف اختصاصي 

 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 ثب هفَْم ثیذاری اسالهی ٍ زهیٌِ ّب ٍ ًطبًِ ّبی آى آضٌب گردد.

 ثب ثیذاری اسالهی در جْبى عرة ٍ ایراى آضٌب ضَد

 ًمص ثیذاری اسالهی ٍ رٍحبًیت در سمَط رشین پْلَی را هَرد ثررسی لرار دّذ

 

 

 

 

 



 روش آموزش 
 

 +ًوبیص فیلن هستٌذ تبریخی سخٌراًی+ پبسخگَیی ثِ سَاالت 

 

 

 شرايط اجراء

 

  اهکبًبت آهَزضی ثخص 
 کبهپیَتر ٍیذٍئَ پرٍشکتَر ٍ 

 

 

   آموزش دهنده 
 اسبتیذ گرٍُ هعبرف اسالهی 

 

  منابع اصلي درسي: 

  فرٌّگ ٍتوذى اسالهی تبلیف دکتر علی اکجر ٍالیتی 

 

 

  ارزشیابي 
 

 ًحَُ ارزضیبثی         

امتحانات به دو صورت ميان ترم و پایان ترم .ارزشيابي به دو صورت کتبی و نمره کالسی می باشد 

 انجام می گيرد 

 

 

  نحوه محاسبه نمره كل 

 7 نمره میان ترم 

 31 نمره پایان ترم 

 

 

 مقررات 

 31: حداقل نمره قبولي                                        

  جلسه 4: كالستعداددفعات مجاز غیبت در 

 

 



 

 تبریخ فرٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ایراى درس ثٌذی زهبى جذٍل

 تاریخ ارائه
ساعت 

 ارائه

 موضوع جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امكانات مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

نیمسال اول 

99-98 

77/6/98 

         هفبّین کلی 39-37

 فرٌّگ ٍ توذى

 

محمدعلي 

 حاتمي منش

سخنراني+ 

پاسخگويي به 

سواالت+ نمايش 

فيلم و عکس 

 مستند تاريخي

 ويدئوپروژكتور
 

نیمسال اول 

99-98 

1/7/98 

زهیٌِ ّبی ضکل گیری  39-37

 توذى اسالهی

 

محمدعلي 

 حاتمي منش

سخنراني+ 

پاسخگويي به 

سواالت+ نمايش 

فيلم و عکس 

 مستند تاريخي

 ويدئوپروژكتور
 

نیمسال اول 

99-98 

31/7/98 

ضکَفبیی علَم در  39-37

 توذى اسالهی

 

محمدعلي 

 حاتمي منش

سخنراني+ 

پاسخگويي به 

سواالت+ نمايش 

فيلم و عکس 

 مستند تاريخي

 ويدئوپروژكتور
 

نیمسال اول 

99-98 

37/7/98 

39-37 

سبزهبى ّبی اداری 

ٍ اجتوبعی توذى 

 اسالهی

 

محمدعلي 

 حاتمي منش

سخنراني+ 

پاسخگويي به 

سواالت+ نمايش 

فيلم و عکس 

 مستند تاريخي

 ويدئوپروژكتور

 

 

 

 

 



نیمسال اول 

99-98 

74/7/98 

ٌّر در توذى جبیگبُ  39-37

 اسالهی

 

محمدعلي 

 حاتمي منش

سخنراني+ 

پاسخگويي به 

سواالت+ نمايش 

فيلم و عکس 

 مستند تاريخي

 ويدئوپروژكتور
 

نیمسال اول 

99-98 

3/8/98 

تبثیر توذى اسالهی  39-37

 در توذى غرة

 

محمدعلي 

 حاتمي منش

سخنراني+ 

پاسخگويي به 

سواالت+ نمايش 

فيلم و عکس 

 مستند تاريخي

 ويدئوپروژكتور
 

 

نیمسال اول 

99-98 

8/8/98 

39-37 

علل درًٍی رکَد توذى 

اسالهی، ثررسی هجبحث 

استجذاد،دًیبگرایی ٍ 

 تحجر ٍ ...

 

محمدعلي 

 حاتمي منش

سخنراني+ 

پاسخگويي به 

سواالت+ نمايش 

فيلم و عکس 

 مستند تاريخي

 ويدئوپروژكتور
 

نیمسال اول 

99-98 

31/8/98 

39-37 

علل ثیرًٍی رکَد توذى 

اسالهی، ثررسی جٌگ 

ّبی صلیجی زهیٌِ 

 ّب،علل ٍ پیبهذّبی آى

 

محمدعلي 

 حاتمي منش

سخنراني+ 

پاسخگويي به 

سواالت+ نمايش 

فيلم و عکس 

 مستند تاريخي

  ويدئوپروژكتور

نیمسال اول 

99-98 

77/8/98 

39-37 

ثیرًٍی رکَد توذى علل 

اسالهی، ثررسی حولِ 

هغَل ثِ ایراى زهیٌِ ّب، 

 علل ٍپیبهذّب

 

محمدعلي 

 حاتمي منش

سخنراني+ 

پاسخگويي به 

سواالت+ نمايش 

فيلم و عکس 

 مستند تاريخي

  ويدئوپروژكتور



نیمسال اول 

99-98 

79/8/98 

39-37 

علل ثیرًٍی رکَد 

توذى اسالهی، 

ثررسی فتح اًذلس 

هسلوبًبى ٍ ثِ دست 

 علل سمَط آى

 

محمدعلي 

 حاتمي منش

سخنراني+ 

پاسخگويي به 

سواالت+ نمايش 

فيلم و عکس 

 مستند تاريخي

  ويدئوپروژكتور

نیمسال اول 

99-98 

6/9/98 

39-37 

التذار هجذد جْبى 

اسالم، ضکل گیری 

حکَهت صفَیِ، 

فرٌّگ ٍ توذى دردٍرُ 

 صفَیِ

 

محمدعلي 

 حاتمي منش

سخنراني+ 

به پاسخگويي 

سواالت+ نمايش 

فيلم و عکس 

 مستند تاريخي

  ويدئوپروژكتور

نیمسال اول 

99-98 

31/9/98 

ثررسی توذى  39-37

 عثوبًی ٍ گَرکبًی

 

محمدعلي 

 حاتمي منش

سخنراني+ 

پاسخگويي به 

سواالت+ نمايش 

فيلم و عکس 

 مستند تاريخي

  ويدئوپروژكتور

نیمسال اول 

99-98 

71/9/98 

39-37 

علل هتبخر رکَد 

فرٌّگ ٍ توذى 

اسالهی، ثررسی هسبلِ 

 استعوبر

 

محمدعلي 

 حاتمي منش

سخنراني+ 

پاسخگويي به 

سواالت+ نمايش 

فيلم و عکس 

 مستند تاريخي

  ويدئوپروژكتور

نیمسال اول 

99-98 

77/9/98 

39-37 

علل هتبخر رکَد 

فرٌّگ ٍ توذى 

اسالهی، ثررسی هسبلِ 

 ضرق ضٌبسی

 

محمدعلي 

 حاتمي منش

سخنراني+ 

پاسخگويي به 

سواالت+ نمايش 

فيلم و عکس 

 مستند تاريخي

  ويدئوپروژكتور



نیمسال اول 

99-98 

4/31/98 

 

علل هتبخر رکَد 

فرٌّگ ٍ توذى 

اسالهی، ثررسی هسبلِ 

 صْیًَیسن

 

محمدعلي 

 حاتمي منش

سخنراني+ 

پاسخگويي به 

سواالت+ نمايش 

فيلم و عکس 

 مستند تاريخي

  ويدئوپروژكتور

نیمسال اول 

99-98 

33/31/98 

، زهیٌِ ثیذاری اسالهی 

 ّب ٍ ًطبًِ ّبی آى

 

محمدعلي 

 حاتمي منش

سخنراني+ 

پاسخگويي به 

سواالت+ نمايش 

فيلم و عکس 

 مستند تاريخي

  ويدئوپروژكتور

نیمسال اول 

99-98 

38/31/98 

هستٌذ  ًوبیص فیلن 

 تبریخی

 

محمدعلي 

 حاتمي منش

سخنراني+ 

پاسخگويي به 

سواالت+ نمايش 

فيلم و عکس 

 مستند تاريخي

  ويدئوپروژكتور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


