
 بسمه تعالی 

 

      کده پزشکیدانش

    1400 – 1401سال تحصيلی   اول  لنيمسا

 

 ارائه دهنده رئوس مطالب تاریخ ردیف

 

 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایراننام درس: 

 2: تعداد واحد

 نظري نوع واحد:

 پزشکی عمومیمقطع و رشته تحصيلی: 

 -:  یا همزمان دروس پيشنياز

 2168: مدیر گروه ترتلفن داخلی دف

 گروه اساتید  مدرس :

Email   : 

   مکان کالس : مجازی

 طبق برنامه کد درس اخذ شده توسط دانشجو: روز و ساعت کالس

 5/8 – 10ساعت    26/10/1400:  تاریخ امتحان پایان ترم

 

  

 اين درس يكي از دروس عمومي است در آن دانشجويان با تاريخ فرهنگ وتمدن اسالم وايران بیشتر  آشنا مي شوند. مقدمه:

 اسالم و ايران  هنگ و تمدنربا فا کردن هر چه بیشتر جوانان آشن :هدف کلی

 اهداف رفتاری:   

 هاي مهم وبرجسته تاريخ  ايران و اسالم را بیان کنند. دانشجويان بتوانند دوره   - 1

 دانشجويان بتوانند عوامل مؤثر در ايجاد و پیشرفت تمدن را بیان کند.    -  2

 ل مؤثر در  پیشرفت علوم پس از پیدايش اسالم را برشمارد.عوام دانشجويان بتوانند   -3

 دانشجويان بتوانند برجستگان دانشمندان مسلمان را معرفي کنند.   -4

 دانشجويان بتوانند آثار مهم تمدني اسالم و ايران را ذکر کنند.    -5
 

 اليد و نقشهترکیبي از سخنراني ، پرسش و پاسخ و استفاده از پاورپوينت و اس روش تدریس:

 فعاليتهای فراگيران:

 استماع سخنان استاد و ساير دانشجويان -1

 مشارکت در مباحث کالس و پرسش و پاسخ -2

 استاد ارائه مطالب مرتبط با درس با هماهنگي -3

 لحاظ کردن فعالیت هاي مستمر  کالسي دانشجويان + امتحان میان ترم+ امتحان پايان ترم-روش ارزشيابی:

 کتاب  تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران نابع اصلی درس:م -: منایع درس

 

 



 استاد و مشارکت دانشجويان تعریف فرهنگ و تمدن  ورابطه آنها جلسه  اول 1

دوم جلسه 2  استاد و مشارکت دانشجويان بيان و توضيح عوامل موجدة تمدن  

سومجلسه  3  استاد و مشارکت دانشجويان هاهای سرزمين ایران  قبل از آریاییمعرفی تمدن 

جلسه  4

ارمچه  

 استاد و مشارکت دانشجويان معرفی  اقوام آریایی مهاجر به ایران

جلسه  5

 پنجم

 استاد و مشارکت دانشجويان ها و سلسله های آریایی ایرانمعرفی تمدن

جلسه  6

 ششم

 استاد و مشارکت دانشجويان اری ایران بيان ویژگی های  معم 

جلسه  7

 هفتم

 استاد و مشارکت دانشجويان های معماری ایران قبل از اسالم و مصداق های آنمعرفی شيوه

جلسه  8

 هشتم

 استاد و مشارکت دانشجويان بيان عوامل پيشرفت علوم تعد از پيدایش اسالم

 استاد و مشارکت دانشجويان از پيدایش اسالمادامه بيان عوامل پيشرفت علوم تعد  جلسه نهم 9

جلسه   10

 دهم

 استاد و مشارکت دانشجويان معرفی تعدد و تنوع مراکز اموزشی در تمدن اسالمی

 استاد و مشارکت دانشجويان معرفی و توضيح نهضت ترجمه در تمدن اسالمی جلسه يازدهم     11

 استاد و مشارکت دانشجويان بعد از اسالم  های معماری ایرانمعرفی شيوه دهمدوازجلسه   12

 استاد و مشارکت دانشجويان معرفی مساجد تاریخی مهم ایران دهمسیزجلسه  13

 استاد و مشارکت دانشجويان معرفی  مدارس تاریخی ایران  دهمچهارجلسه   14

شجوياناستاد و مشارکت دان ها و کاروانسراهاها ، پلمعرفی  بعضی کاخ دهمپانزجلسه  15  

 استاد و مشارکت دانشجويان  توضيح وتبيين عوامل انحطاط تمدن اسالمی  دهمشانزجلسه   16

 


