
 

 بسمه تعالی 

 
شتی ردمانی سیرجان  دادکشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی

 واحد ربانهم رزیی ردسی   

 

 

 طرح دوره دروس نظری و عملی  
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 :مشخصات درس   

 23 تعداد دانشجو   عمومی زشکی پ گروه آموزشی 

 2 حدتعداد وا تمدن اسالمی تاریخ فرهنگ و عنوان درس

 پزشکی تحصیلی  شتهو ر مقطع
 تاریخ شروع 
 و پایان دوره  

19/06/1۴01  
 1۴/10/1۴01 

 روز و ساعت جلسات   1۴01اول  نیمسال تحصیلی 
 سه شنبه

(12-10) 

 ندارد دروس پیش نیاز  دکتر امیرحسین مرادپور مدرس/مدرسین درس

 مسئول درس
 )دروس اشتراکی(

 محل برگزاری دکتر امیرحسین مرادپور
 پزشکیدانشکده 
  (103)کالس 

نوع واحد 
 )نظری/عملی(

 نظری
روش برگزاری 

 )حضوری/مجازی/ترکیبی(
 ترکیبی

 

 

 

 شرح کلی درس:  

 توصیفی کوتاه و مختصر از درس را در یک یا دو پاراگراف بنویسید.

 نحطاط آن به منظور تقویت خود باوری و تحکیم هویت ملی اسالمیآشنایی با شکل گیری تمدن اسالمی و عناصر داخلی و خارجی موثر در تعالی و ا
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 هدف/اهداف کلی درس:

 با مراجعه به کوریکولوم رشته، هدف/اهداف کلی درس را بنویسید.

 اسالمی  لیآشنایی با شکل گیری تمدن اسالمی و عناصر داخلی و خارجی موثر در تعالی و انحطاط آن به منظور تقویت خود باوری و تحکیم هویت م

 

 

 روش تدریس:   

ارکت روش تدریس را بر اساس موضوع، زمان کالس، منابع و امکانات و نحوه مش. نماییدروش تدریسی در آموزش استفاده میمشخص کنید از چه 

  .انتخاب کنید و در صورت امکان مشارکت فراگیران و شرکت آنان در بحث های کالسی را در اولویت قرار دهید فراگیران

 سایر موارد: ... 

 ☐ روش تدریس مبتنی بر حل مسئله ■ روش تدریس سخنرانی
 ☐ روش تدریس ایفای نقش ■ روش تدریس بحث گروهی

 ☐ روش تدریس مبتنی بر کار تیمی                             ☐ روش تدریس پرسش و پاسخ
 ☐ روش تدریس اکتشافی ☐ روش تدریس نمایشی

      ☐ های کوچکروش تدریس در گروه                                                                    ☐ روش تدریس آزمایشگاهی
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 مواد و وسایل آموزشی:

 یادگیری، در آموزش خود از چه وسایل آموزشی استفاده می کنید. -به منظور تسهیل فرآیند یاددهی

    
 سایر موارد: ...      

 ☐ جزوه ■ پاورپوینت
 ■ کتاب ■       فیلم آموزشی    

 ■        وایت برد                                      ☐         نرم افزار   
 ☐ تصویر ☐ ماکت

 ☐ چارت    ☐        لوازم واقعی 
 ☐ فایل صوتی ☐ پوستر

 

 های فراگیران:تکالیف و مسئولیت   

 هایی در طول ترم دارند. یف و مسئولیتچه وظافراگیران مشخص کنید که 

 حضور منظم در کالس 

  مشارکت در کالسفعالیت و 

  زمون درسآشرکت در 
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 نحوه ارزیابی فراگیران: 

 کنید.رای ارزیابی فراگیران استفاده میبا توجه به اهداف اختصاصی درس، مشخص کنید که از چه روشی ب -

 
 سایر موارد: ...

 

مشخص  نیزنمره و یا درصد مرتبط با هر فعالیت را یزان همچنین م. تعیین می شودچه فعالیت هایی  با توجه بهمشخص کنید که نمره نهایی دانشجو  -

 کنید.
 

 نمره/درصد عناوین ردیف

کنفرانس کالسی یا دوره های سامانه مجازی  1

 دانشگاهیان 
2 

  18 امتحان پایان ترم 2

 ■ چند گزینه ای سئواالت ☐ سئواالت تشریحی کوتاه پاسخ
 ☐ غلط-سئواالت صحیح ■ سئواالت تشریحی بلند پاسخ

 ☐ کار عملی ☐ سئواالت شفاهی
 ☐ چک لیست مشاهده عملکرد ☐ سئواالت جور کردنی

   ■ های کالسیپرسش
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 سیاست ها و قوانین:  

 . ورت شفاف برای فراگیران شرح دهیدقوانین کالس خود را به ص

 می باشد 10ولی حداقل نمره قب  . 

 جلسه می باشد 3تعداد غیبت مجاز  حداکثر . 

 .رعایت کلیه شئونات اخالقی )نظیر خاموش بودن تلفن همراه در کالس درس( ضروری است 

 .حضور دانشجو در کالس درس، قبل از حضور استاد و عدم ترک کالس تا پایان وقت آن ضروری است 
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 طالبی که در هر جلسه آموزش می دهید کامل کنید. جدول زیر را بر اساس رئوس م

 برنامه زمانبندی درس:

هدف کلی: هدف از یادگیری این مطلب  عنوان جلسه جلسه

 ... (با) آن است که دانشجو

 مدرس/ مدرسین ...اهداف رفتاری: دانشجو در پایان باید بتواند

آشنا شود. چیستی تمدن و فرهنگ بنیادهای مفهومی 1   را  واژه شناسی و عناصر تشکیل دهنده فرهنگ و تمدن

 بداند.

 را شرح دهد. تمدن اسالمی 

 .محدوده تاریخی و جغرافیایی تمدن اسالمی را بیان کند 

 دکتر مرادپور 

زمینه های شکل گیری تمدن  2

 اسالمی

آشنا  تاریخ نگارش در فرهنگ و تمدن اسالمی

  شود. 

  دکتر مرادپور را شرح دهد.انتقال علوم به جهان اسالم مفهوم 

 دکتر مرادپور را طبقه بندی کند.و غیر اسالمی  علوم اسالمی   آشنا شود.  طبقه بندی علوم شکوفایی علوم در تمدن اسالمی 3

موزشی در تمدن اسالمیآنهادهای  ۴ وردکتر مرادپ را بشناسد. موزشی تمدن اسالمینهادهای آ  آشنا شود.  نهادهای علمی تمدن اسالمی   

سازمان های اداری و اجتماعی تمدن  5

میاسال  

آشنا سازمان های اداری و اجتماعی تمدن اسالمی 

 شود.

 ،دکتر مرادپور را بشناسد. بیت المالانشا، جیش و  دیوان خراج 

جایگاه هنر و نقش افرینی هنرمندان در تمدن  هنر در تمدن اسالمی 6

 آشنا شود. اسالمی 

 را در تمدن  علم موسیقیطاطی و جایگاه معماری، نقاشی، خ

  اسالمی شرح دهد.
 دکتر مرادپور

تاثیر علوم عقلی فلسفه اسالمی و علوم الهی در  تاثیر تمدن اسالمی در تمدن غربی 7

 آشنا شود.  تمدن غرب

 تاثیر علوم عقلی فلسفه اسالمی و علوم الهی در تمدن غرب 

 را بیان کند.

 دکتر مرادپور

در تمدن غربی تاثیر تمدن اسالمی 8  دکتر مرادپور  را شرح دهد. تاثیر پزشکی اسالمی در تمدن غرب   آشنا شود.  تاثیر پزشکی اسالمی در تمدن غرب 

تاثیر ریاضیات و ستاره شناسی اسالمی در تمدن  تاثیر تمدن اسالمی در تمدن غربی 9

 آشنا شود.  غرب

 را  ستاره شناسی اسالمی در تمدن غرب تاثیر ریاضیات و

 شرح دهد.

 دکتر مرادپور
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تاثیر جغرافیا و هنرهای اسالمی در تمدن غرب آشنا  تاثیر تمدن اسالمی در تمدن غربی 10

 شود. 

 دکتر مرادپور را شرح دهد. تاثیر جغرافیا و هنرهای اسالمی در تمدن غرب 

بازنمایی رکود و انحطاط تمدنی در  11

 اسالم

، دنیا گرایی و جریان های عقل گریز علل انحطاط استبداد   را بداند.   علل درونی انحطاط

 را توصیف کند. داخلی

 دکتر مرادپور

بازنمایی رکود و انحطاط تمدنی در  12

 اسالم

از  را که  و سقوط اندلس حمله مغوالن جنگ های صلیبی،  را بداند.  علل بیرونی انحطاط

 هستند، توضیح دهد. عوامل خارجی انحطاط
 دکتر مرادپور

ش و اقتدار مجدد جهان اسالمخیز 13  اقتدار مجدد جهان اسالم در دوره صفویان، 

 آشنا شود.  گورکانیانعثمانیان و 

 ،و  عثمانیان اقتدار مجدد جهان اسالم در دوره صفویان

 را شرح دهد. ورکانیانگ
 دکتر مرادپور

بین  ،نهادهای مالی رکت های چند ملیتی،استعمار نو ش   آشنا شود.  استعمار کهنه و نو جهان اسالم در روزگار معاصر 1۴

 را توصیف کند.المللی و جهانی شدن 
 دکتر مرادپور

 دکتر مرادپور را توضیح دهد. بیداری اسالمی در جهان عرب و ایران  آشنا شود.  بیداری اسالمی در جهان عرب و ایران بیداری اسالمی 15

 دکتر مرادپور - جمع بندی جمع بندی 16

 

 منابع درس:

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات مقاله

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان، مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ کتاب  

 )متن درس(کتاب فرهنگ و تمدن اسالمی، دکتر علی اکبر والیتی، نشر معارف . 1

 . )کمک آموزشی(1382و خدمات پژوهشی وزارت امور خارجه  ران، دکتر علی اکبر والیتی، مرکز اسنادپویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ای. 2

 )کمک اموزشی( 1389دکتر علی اکبر والیتی، نشر معارف،  تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران )ویژه علوم پزشکی(،. 3

 گاه معارفنشر دانش دکتر محمد مصطفی اسعدی، تاریخ فرهنگ وتمدن اسالمی،.  ۴

 .1399 زمستان تهران: فصلنامه مطالعات بیداری اسالمی، مقاله درآمدی بر مراحل بیداری اسالمی در جهان اسالم، دکتر امیرحسین مرادپور،. 5
 


