
 
 

 

  

 
 

 ترکیبی(lesson Plan)روزانه طرح درس 

 اولجلسه 

 89 اتاق عمل  پیوستهکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:اتاق عمل        گروه آموزشی:       حضرت زینب)س( پرستاری: دانشکد

 1044-1041 دوم نیمسال  تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                   شنبهيکروز:    فرهنگ و تمدن اسالم و ايراننام درس )واحد(  : تاريخ 

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 محمدعلی حاتمی منش مسئول درس: 2 واحد:تعداد 

 محمدعلی حاتمی منش :مدرس دقیقه 14مدت کالس: 

 1044بهمن  بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 مفاهیم کلی فرهنگ و تمدن :  جلسهعنوان 

 آشنایی با مفاهیم کلی فرهنگ و تمدن:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 تاریخیآشنایی با بنیادهای مفهومی و زمینه های  .1

 تعاریف فرهنگ و تمدن و ارتباط آنها با یکدیگر .2

 رابطه متقابل اخالق  و فرهنگ و تمدن و قانون با یکدیگر .3

 عوامل موثر در زایش و اعتالی تمدن ها .4

     عوامل و علل زوال و انحطاط تمدن ها .5

 مجازیروش آموزش :  

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران/ تستیعنوان و نوع آزمون : 

 طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.مشخصات آن در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری منبع درس :

 کتاب فرهنگ و تمدن اسالمی تالیف دکتر علی اکبر واليتی

 دقیقه 14 مدت زمان: کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت :    مقدمه      

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04مدت زمان :    

 دقیقه 11مدت زمان :    

 دقیقه 04مدت زمان:      

  دقیقه 11مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 

 

  

 

 (مجازی lesson Planطرح درس روزانه )

 دومجلسه 

 89کارشناسی پیوسته اتاق عمل   مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: اتاق عمل              پرستاری حضرت زینب)س(: دانشکد

 1044-1041نیمسال دوم   تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                   يکشنبهروز:    نام درس )واحد(  : تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم و ايران

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 محمدعلی حاتمی منش مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمدعلی حاتمی منش :مدرس دقیقه 14مدت کالس: 

 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 زمینه های شکل گیری تمدن اسالمی :  جلسهعنوان 

 زمینه های شکل گیری تمدن اسالمی بررسی:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 جایگاه علم و دانش در اسالم  .1

 در فرهنگ و تمدن اسالمینگاهی به تاریخ نگارش  .2

 انتقال علوم و جذب دانشمندان به جهان اسالم .3

 نگاهی به نهضت ترجمه و دوره های آن .4

 آشنایی با مراکز علمی در تمدن اسالمی .5

 مجازیروش آموزش :  

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 ایران/ تستیعنوان و نوع آزمون : فرهنگ و تمدن اسالم و 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.منبع درس :

 کتاب فرهنگ و تمدن اسالمی تالیف دکتر علی اکبر واليتی

 دقیقه      14 مدت زمان: )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04مدت زمان :    

 دقیقه 11مدت زمان :    

 دقیقه 04مدت زمان:      

  دقیقه 11مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستاندانشکده علوم   

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 

  

 

 (مجازی lesson Planطرح درس روزانه )

 سومجلسه 

 89کارشناسی پیوسته اتاق عمل   مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: اتاق عمل              پرستاری حضرت زینب)س(: دانشکد

 1044-1041نیمسال دوم   تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                   يکشنبهروز:    نام درس )واحد(  : تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم و ايران

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 محمدعلی حاتمی منش مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمدعلی حاتمی منش :مدرس دقیقه 14مدت کالس: 

 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 شکوفایی علوم در تمدن اسالمی:  جلسهعنوان 

 یشکوفایی علوم در تمدن اسالم بررسی:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 طبقه بندی علوم به اسالمی و غیر اسالمی .1

 ، طب، کیمیا، فلسفه و.....ریاضیات، نجوم، فیزیکیل علوم غیر اسالمی از قبنقش مسلمانان در آشنایی با  .2

 آشنایی با نقش مسلمانان در علوم اسالمی از قبیل قرائت، تفسیر، حدیث، فقه، اصول فقه، کالم و... .3

 مجازیروش آموزش :  

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 ایران/ تستیعنوان و نوع آزمون : فرهنگ و تمدن اسالم و 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.منبع درس :

 کتاب فرهنگ و تمدن اسالمی تالیف دکتر علی اکبر واليتی

 دقیقه      14 مدت زمان: )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04مدت زمان :    

 دقیقه 11مدت زمان :    

 دقیقه 04مدت زمان:      

  دقیقه 11مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 

 
 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز 

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

  

 

 (مجازی lesson Planطرح درس روزانه )

 چهارمجلسه 

 89کارشناسی پیوسته اتاق عمل   مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: اتاق عمل              پرستاری حضرت زینب)س(: دانشکد

 1044-1041نیمسال دوم   تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                   يکشنبهروز:    نام درس )واحد(  : تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم و ايران

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 محمدعلی حاتمی منش مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمدعلی حاتمی منش :مدرس دقیقه 14مدت کالس: 

 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 سازمان های اداری و اجتماعی تمدن اسالمی:  جلسهعنوان 

 سازمان های اداری و اجتماعی تمدن اسالمیآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 علل بوجود آمدن دیوان در تمدن اسالمی .1

 انشاء، جیش، بیت المال و بررسی کارکردهای آنمعرفی دیوان های خراج، برید،  .2

 آشنایی با مفهوم خراج و ضرورت پیدایش آن .3

 آشنایی با مفهوم حسبه و کارکردهای آن .4
 مجازیروش آموزش :  

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : فرهنگ و تمدن اسالم و ایران/ تستی

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.:منبع درس 

 کتاب فرهنگ و تمدن اسالمی تالیف دکتر علی اکبر واليتی

 دقیقه      14 مدت زمان: )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04مدت زمان :    

 دقیقه 11مدت زمان :    

 دقیقه 04مدت زمان:      

  دقیقه 11مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 
 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



  

 

 (مجازی lesson Planطرح درس روزانه )

 پنجمجلسه 

 89کارشناسی پیوسته اتاق عمل   مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: اتاق عمل              پرستاری حضرت زینب)س(: دانشکد

 1044-1041نیمسال دوم   ارائه درس :تاريخ  1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                   يکشنبهروز:    نام درس )واحد(  : تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم و ايران

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 محمدعلی حاتمی منش مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمدعلی حاتمی منش :مدرس دقیقه 14مدت کالس: 

 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 جایگاه هنر در تمدن اسالمی :  جلسهعنوان 

 هنر در تمدن اسالمیجایگاه  بررسی :  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 بررسی هنر اسالمی در تمدن اسالمی .1

 آشنایی با بناهای تاریخی اسالمی .2

  بررسی هنر نقاشی، خطاطی و صنایع مستظرفه در امپراطوری های صفویه ، عثمانی و گورکانی  .3

 مجازیروش آموزش :  

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : فرهنگ و تمدن اسالم و ایران/ تستی

 جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، منبع درس :

 کتاب فرهنگ و تمدن اسالمی تالیف دکتر علی اکبر واليتی

 دقیقه      14 مدت زمان: )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04مدت زمان :    

 دقیقه 11مدت زمان :    

 دقیقه 04مدت زمان:      

  دقیقه 11مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 

 
 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 علوم پزشکیمرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



  

 

 (مجازی lesson Planطرح درس روزانه )

 ششمجلسه 

 89کارشناسی پیوسته اتاق عمل   مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: اتاق عمل              پرستاری حضرت زینب)س(: دانشکد

 1044-1041نیمسال دوم   تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                   يکشنبهروز:    نام درس )واحد(  : تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم و ايران

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 محمدعلی حاتمی منش مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمدعلی حاتمی منش :مدرس دقیقه 14مدت کالس: 

 بازنگری: تاريخ تدوين /
 

 تاثیر تمدن اسالمی در تمدن غرب :  جلسهعنوان 

 تاثیر تمدن اسالمی در تمدن غرببررسی  :  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 بررسی روشهای انتقال علوم و تمدن از قلمرو اسالمی به غرب .1

 بررسی ترجمه آثار اسالمی به زبانهای اروپایی  .2

تاثیر فلسفه اسالمی، پزشکی اسالمی، ریاضیات اسالمی، ستاره شناسی اسالمی و جغرافیای اسالمی در تمدن  .3

 غرب 

  راهیابی هنرهای اسالمی به اروپا از قبیل نقاشی، موسیقی، معماری .4

 مجازیروش آموزش : 

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران/ تستیعنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.منبع درس :

 کتاب فرهنگ و تمدن اسالمی تالیف دکتر علی اکبر واليتی

 دقیقه      14 مدت زمان: گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل :    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04مدت زمان :    

 دقیقه 11مدت زمان :    

 دقیقه 04مدت زمان:      

  دقیقه 11مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 
 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 برنامه ريزی درسی و آموزشی واحد

 
 گروه اتاق عمل

 



 

  

 
 

 (مجازی lesson Planطرح درس روزانه )

 هفتمجلسه 

 89کارشناسی پیوسته اتاق عمل   مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: اتاق عمل              پرستاری حضرت زینب)س(: دانشکد

 1044-1041نیمسال دوم   تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                   يکشنبهروز:    نام درس )واحد(  : تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم و ايران

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 محمدعلی حاتمی منش مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمدعلی حاتمی منش :مدرس دقیقه 14مدت کالس: 

 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 علل درونی رکود تمدن اسالمی :  جلسهعنوان 

 بررسی مباحث استبداد،دنیاگرایی و تحجر و ...:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 پیامدهای استبدادتعریف استبداد، منشا استبداد در کشورهای اسالمی و  .1

 بررسی مبحث دنیاگرایی و نقش سلسله بنی امیه در ترویج آن .2

 بررسی مبحث تحجر و معرفی گروههای متحجر از دیدگاه شهید مطهری  .3

  معرفی جریانهای عقلی و عقل گریز در جهان اسالم .4

 مجازیروش آموزش :  

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : فرهنگ و تمدن اسالم و ایران/ تستی

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.منبع درس :

 کتاب فرهنگ و تمدن اسالمی تالیف دکتر علی اکبر واليتی

 دقیقه      14 مدت زمان: کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت :    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04مدت زمان :    

 دقیقه 11مدت زمان :    

 دقیقه 04مدت زمان:      

  دقیقه 11مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 

 

درمانی الرستاندانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی   

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



  

 
 

 (مجازی lesson Planطرح درس روزانه )

 هشتم جلسه

 89کارشناسی پیوسته اتاق عمل   مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: اتاق عمل              پرستاری حضرت زینب)س(: دانشکد

 1044-1041نیمسال دوم   تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                   يکشنبهروز:    نام درس )واحد(  : تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم و ايران

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 محمدعلی حاتمی منش مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمدعلی حاتمی منش :مدرس دقیقه 14مدت کالس: 

 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 علل بیرونی رکود تمدن اسالمی :  جلسهعنوان 

 بررسی جنگ های صلیبی زمینه ها،علل و پیامدهای آن:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 بررسی دالیل بوجود آمدن جنگ های صلیبی  .1

 حکومتهای مدافع اسالم در برابر صلیبیون معرفی .2

 بررسی نتایج جنگهای صلیبی بر جوامع اسالم و مسیحی .3

 مجازیروش آموزش :  

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : فرهنگ و تمدن اسالم و ایران/ تستی

 مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، منبع درس :

 کتاب فرهنگ و تمدن اسالمی تالیف دکتر علی اکبر واليتی

 دقیقه      14 مدت زمان: )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04مدت زمان :    

 دقیقه 11مدت زمان :    

 دقیقه 04مدت زمان:      

  دقیقه 11مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 

 
 

و خدمات بهداشتی درمانی الرستان دانشکده علوم پزشکی  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

  

 
 

 (مجازی lesson Planطرح درس روزانه )

 نهمجلسه 

 89کارشناسی پیوسته اتاق عمل   مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: اتاق عمل              پرستاری حضرت زینب)س(: دانشکد

 1044-1041نیمسال دوم   تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                   يکشنبهروز:    نام درس )واحد(  : تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم و ايران

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 محمدعلی حاتمی منش مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمدعلی حاتمی منش :مدرس دقیقه 14مدت کالس: 

 بازنگری: تاريخ تدوين /
 

 علل بیرونی رکود تمدن اسالمی :  جلسهعنوان 

 بررسی حمله مغول به ایران زمینه ها، علل وپیامدها:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 معرفی مغوالن و بررسی شرایط سیاسی زمان آنها  .1

 آشنایی با سلسله خوارزمشاهیان و تقابل آنها با مغوالن  .2

 معرفی جانشینان چنگیزخان و بررسی حکومت ایلخانی  .3

 تقابل ایلخانان با مدافعان جهان اسالم در جریان جنگهای صلیبی .4

 مجازیروش آموزش :  

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : فرهنگ و تمدن اسالم و ایران/ تستی

 استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.در صورت منبع درس :

 کتاب فرهنگ و تمدن اسالمی تالیف دکتر علی اکبر واليتی

 دقیقه      14 مدت زمان: )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04مدت زمان :    

 دقیقه 11مدت زمان :    

 دقیقه 04مدت زمان:      

  دقیقه 11مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 برنامه ريزی درسی و آموزشی واحد

 
 گروه اتاق عمل

 



  

 
 

 (مجازی lesson Planطرح درس روزانه )

 دهمجلسه 

 89کارشناسی پیوسته اتاق عمل   مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: اتاق عمل              پرستاری حضرت زینب)س(: دانشکد

 1044-1041نیمسال دوم   : تاريخ ارائه درس 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                   يکشنبهروز:    نام درس )واحد(  : تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم و ايران

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 محمدعلی حاتمی منش مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمدعلی حاتمی منش :مدرس دقیقه 14مدت کالس: 

 / بازنگری: تاريخ تدوين
 

 علل بیرونی رکود تمدن اسالمی :  جلسهعنوان 

 بررسی فتح اندلس به دست مسلمانان و علل سقوط آن:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 وضعیت اندلس هنگام فتح مسلمانان  .1

 فتح اندلس به دست مسلمانان .2

 بررسی تاریخ سیاسی اندلس در دوران حکومت اسالمی .3

 فرهنگی و علمی اندلسبررسی وضعیت  .4

 علل سقوط اندلس به دست مسیحیان از ابعاد نظامی، فرهنگی و ژئوپلوتیکی .5

 مجازیروش آموزش :  

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : فرهنگ و تمدن اسالم و ایران/ تستی

 جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. در صورت استفاده از کتاب، مقاله،منبع درس :

 کتاب فرهنگ و تمدن اسالمی تالیف دکتر علی اکبر واليتی

 دقیقه      14 مدت زمان: )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04مدت زمان :    

 دقیقه 11مدت زمان :    

 دقیقه 04مدت زمان:      

  دقیقه 11مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 پزشکیمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم 

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



  

 
 

 (مجازی lesson Planطرح درس روزانه )

 يازدهمجلسه 

 89کارشناسی پیوسته اتاق عمل   مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: اتاق عمل              پرستاری حضرت زینب)س(: دانشکد

 1044-1041نیمسال دوم   تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                   يکشنبهروز:    نام درس )واحد(  : تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم و ايران

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 محمدعلی حاتمی منش مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمدعلی حاتمی منش :مدرس دقیقه 14مدت کالس: 

 بازنگری: تاريخ تدوين /
 

 اقتدار مجدد جهان اسالم :  جلسهعنوان 

 شکل گیری حکومت صفویه، فرهنگ و تمدن دردوره صفویه بررسی نحوه:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 بررسی روند شکل گیری و تشکیل دولت صفویه .1

 مناسبات صفویه با همسایگان و دول اروپایی .2

 بررسی فرهنگ و تمدن در دوره صفویه .3

 بررسی نظام اداری صفویان .4

 علل سقوط صفویه .5

 مجازیروش آموزش :  

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : فرهنگ و تمدن اسالم و ایران/ تستی

 فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق منبع درس :

 کتاب فرهنگ و تمدن اسالمی تالیف دکتر علی اکبر واليتی

 دقیقه      14 مدت زمان: )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04مدت زمان :    

 دقیقه 11مدت زمان :    

 دقیقه 04مدت زمان:      

  دقیقه 11مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 برنامه ريزی درسی و آموزشیواحد 

 
 گروه اتاق عمل

 



  

 
 

 (مجازی lesson Planروزانه )طرح درس 

 دوازدهم جلسه

 89کارشناسی پیوسته اتاق عمل   مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: اتاق عمل              پرستاری حضرت زینب)س(: دانشکد

 1044-1041نیمسال دوم   تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                   يکشنبهروز:    اسالم و ايراننام درس )واحد(  : تاريخ فرهنگ و تمدن 

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 محمدعلی حاتمی منش مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمدعلی حاتمی منش :مدرس دقیقه 14مدت کالس: 

 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 تمدن عثمانی و گورکانی:  جلسهعنوان 

 بررسی تمدن عثمانی و گورکانی:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 چگونگی روی کار آمدن عثمانی ها  .1

 قدرت گیری عثمانی ها  .2

 دوران اقتدار و رونق عثمانی ها  .3

 علل سقوط سلسله عثمانی  .4

 بررسی تاریخ سیاسی گورکانیان  .5

 روابط گورکانیان با صفویان و دول اروپایی .6

 ساختار سیاسی و اداری گورکانیان .7

 بررسی هنرهای هند و اسالمی   .8
 روش آموزش :  مجازی

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : فرهنگ و تمدن اسالم و ایران/ تستی

 ترکیبی نوشته شود. در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دورهمنبع درس :
 کتاب فرهنگ و تمدن اسالمی تالیف دکتر علی اکبر واليتی

 دقیقه      14 مدت زمان: )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04مدت زمان :    

 دقیقه 11مدت زمان :    

 دقیقه 04مدت زمان:      

  دقیقه 11مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



  

 

 (مجازی lesson Planطرح درس روزانه )

 سیزدهمجلسه 

 89کارشناسی پیوسته اتاق عمل   مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: اتاق عمل              پرستاری حضرت زینب)س(: دانشکد

 1044-1041نیمسال دوم   تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                   يکشنبهروز:    نام درس )واحد(  : تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم و ايران

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 محمدعلی حاتمی منش مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمدعلی حاتمی منش :مدرس دقیقه 14مدت کالس: 

 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 علل متاخر رکود فرهنگ و تمدن اسالمی:  جلسهعنوان 

 بررسی مساله استعمار:  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 مفهوم و تاریخچه استعمار   .1

 علل پیدایش استعمار  .2

 استعمار در آسیا، خاورمیانه و خلیج فارس .3

 بررسی مفاهیم استعمار کهنه و استعار نو .4

شدن و بررسی ابعاد استعمار نو از قبیل شرکتهای چند ملیتی، نهادهای مالی و بین المللی، مفاهیم جهانی  .5

 پیامدهای آن

 مجازیروش آموزش :  

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : فرهنگ و تمدن اسالم و ایران/ تستی

 نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی منبع درس :

 کتاب فرهنگ و تمدن اسالمی تالیف دکتر علی اکبر واليتی

 دقیقه      14 مدت زمان: )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04مدت زمان :    

 دقیقه 11مدت زمان :    

 دقیقه 04مدت زمان:      

  دقیقه 11مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



  

 

 (مجازی lesson Planطرح درس روزانه )

 چهاردهمجلسه 

 89کارشناسی پیوسته اتاق عمل   مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: اتاق عمل              پرستاری حضرت زینب)س(: دانشکد

 1044-1041نیمسال دوم   تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                   يکشنبهروز:    نام درس )واحد(  : تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم و ايران

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 محمدعلی حاتمی منش مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمدعلی حاتمی منش :مدرس دقیقه 14مدت کالس: 

 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 علل متاخر رکود فرهنگ و تمدن اسالمی:  جلسهعنوان 

 شرق شناسیبررسی مساله :  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 بررسی مفهوم شرق شناسی .1

 نقش شرق شناسی در سلطه غرب بر جهان .2

 بررسی و نقد شرق شناسی در جهان اسالم  .3

 بررسی پیوند شرق شناسی و استعمار و نقش آنها در خدمت به دولتهای استعمارگر   .4

 مجازیروش آموزش : 

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : فرهنگ و تمدن اسالم و ایران/ تستی

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.منبع درس :

 واليتیکتاب فرهنگ و تمدن اسالمی تالیف دکتر علی اکبر 

 دقیقه      14 مدت زمان: )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04مدت زمان :    

 دقیقه 11مدت زمان :    

 دقیقه 04مدت زمان:      

  دقیقه 11مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 
 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



  

 

 (مجازی lesson Planطرح درس روزانه )

 پانزدهمجلسه 

 89کارشناسی پیوسته اتاق عمل   مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: اتاق عمل              پرستاری حضرت زینب)س(: دانشکد

 1044-1041نیمسال دوم   تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                   يکشنبهروز:    نام درس )واحد(  : تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم و ايران

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 محمدعلی حاتمی منش مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمدعلی حاتمی منش :مدرس دقیقه 14مدت کالس: 

 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 علل متاخر رکود فرهنگ و تمدن اسالمی:  جلسهعنوان 

 بررسی مساله صهیونیسم:  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 صهیونیسمتعریف واژه  .1

 بررسی دیدگاههای مختلف در تبیین پدیده صهیونیسم .2

 عوامل تحقق دولت صهیونیسم  .3

 بررسی جنگهای اعراب و اسرائیل .4

 نقش رسانه ها در تحقق دولت صهیونیسم .5

 بررسی حرکت بیداری اسالمی و تاثیر آن در مقابله با تحقق اهداف دولت صهیونیسم .6

 مجازیروش آموزش :  

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : فرهنگ و تمدن اسالم و ایران/ تستی

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.منبع درس :

 دکتر علی اکبر واليتی کتاب فرهنگ و تمدن اسالمی تالیف

 دقیقه      14 مدت زمان: )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04مدت زمان :    

 دقیقه 11مدت زمان :    

 دقیقه 04مدت زمان:      

  دقیقه 11مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



  

 

 (مجازی lesson Planطرح درس روزانه )

 شانزدهمجلسه 

 89کارشناسی پیوسته اتاق عمل   مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: اتاق عمل              پرستاری حضرت زینب)س(: دانشکد

 1044-1041نیمسال دوم   تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                   يکشنبهروز:    نام درس )واحد(  : تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم و ايران

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 محمدعلی حاتمی منش مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمدعلی حاتمی منش :مدرس دقیقه 14مدت کالس: 

 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 بیداری اسالمی:  جلسهعنوان 

 زمینه ها و نشانه های آن، بررسی آشنایی با بیداری اسالمی:  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 بیداری اسالمی در جهان عرب .1

 بررسی گرایش های عرب گرا، اسالم گرا، سنتی و اصول گرایی اسالمی .2

 بیداری اسالمی در ایران .3

 بررسی نقش علما و روحانیون در بیداری اسالمی در ایران .4

 نقش بیداری اسالمی در سقوط رژیم پهلوی .5

 مجازیروش آموزش :  

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : فرهنگ و تمدن اسالم و ایران/ تستی

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.منبع درس :

 اسالمی تالیف دکتر علی اکبر واليتیکتاب فرهنگ و تمدن 

 دقیقه      14 مدت زمان: )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04مدت زمان :    

 دقیقه 11مدت زمان :    

 دقیقه 04مدت زمان:      

  دقیقه 11مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 


