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دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی: پزشکی

گروه آموزشی: معارف اسالمی

Course Plan  طرح دوره

مشخصات فراگیران مشخصات درس

رشته تحصیلی: پزشکی عنوان واحد درسی: تاریخ تحلیلی صدر اسالم
مقطع تحصیلی: دکتری عمومی نوع واحد درسی: نظری

ترم تحصیلی:  نیمسال اول سال تحصیلی٤٠٠- ١٣٩٩ کارورزی: کارآموزی:  عملی:   :نظری واحد

بخش: سال: کارآموز  کارورزی: کارآموزی:  عملی: 
نظری: ٣٤ 

ساعت
ساعت،

روزیا ماه

بخش: سال: کارورز 
بخش: سال: دستیار

تاریخ تصویب جدیدترین برنامه آموزشی 
توسط وزارت بهداشت: ١٣٩٧/٠٠/٠٠

پیشنیاز:  کد درس:

سایر: سایر:

مشخصات مسؤل درس

رشته تحصیلی:  دکترای تاریخ اسالم نام و نام خانوادگی: سید مسعود شاهمرادی
رتبه علمی: استادیار مقطع تحصیلی:  دکترا

پست الکترونیک:                       
  shahmoradi86@yahoo.com      شماره تماس:  ٠٩١٤٦٢٣٨٨٦٤

آدرس محل کار:   دانشکده پزشکی 
نام و نام خانوادگی سایر مدرسان:  

بازنگری بر اساس نیاز جامعه: تاریخ تدوین طرح درس:روش برگزاری برنامه:
شماره جلسات ١٣٩٩/٠٦/٠١

بازنگری شده:
تاریخ تصویب

:EDC توسط شورای 
١٣٩٨/٠٠/٠٠ تاریخ تأیید 

:EDO توسط شورای
١٣٩٨/٠٠/٠٠

ترکیبی مجازی* حضوری

اهداف آموزشی
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هدف کلی:  

اهداف اختصاصی (رفتاری): در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند:

حیطه شناختی: 

شناخت کلی از تحوالت تاریخ صدر اسالم و شناسایی چگونگی بروز و ظهور و گسترش اسالم 



حیطه روانی حرکتی: 



حیطه عاطفی: 

آشنایی بیشتر با شأن و منزلت پیامبر(ص) و امام علی(ع) و اصول سیاسی و اخالقی اسالم 

روش های تدریس

ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی گردش علمی                   
بیمار شبیه سازی شده Case Based  Discussion Grand Round Bedside teaching

سایر روش های تدریس:

مواد و وسایل آموزشی
نمودار/ چارت کاتالوگ/ بروشور تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت جزوه کتاب

بیمار واقعی بیمار استاندارد شده اشیاء و لوازم واقعی ماکت نرم افزار فیلم آموزشی* فایل صوتی*

سایر مواد و وسایل آموزشی:  انواع پروژکتورهای اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت بهداشتی

مکان برگزاری آموزش

جامعه
عرصه 
بهداشت

درمانگاه/ 
بخش بالینی

Skill 
Lab

Media 
Lab

آزمایشگاه
سالن 
موالژ

سالن
 آمفی تأتر

سالن 
کنفرانس

سایت
 اینترنت*

کالس

سایر مکان های آموزشی:  

تجارب یادگیری (مرتبط با استاد)
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تکالیف یادگیری( مرتبط با فراگیر)

ارائه کنفرانس مرتبط با موضوع بحث در کالس 

ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
انتظارات: 

حضور به موقع در کالس

توجه به مباحث مطرح شده در کالس

شرکت در مباحث گروهی

مجازها: 

محدودیتها: 

 

توصیههای ایمنی (دروس عملی/آزمایشگاهی/بالینی/عرصه)
احتیاط در حین آموزش با پروژکتورهای برقی و اجتناب از خطر برق گرفتگی

فهرست منابع درسی

تاریخ تحلیلی صدر اسالم/ سید جعفر شهیدی/ تهران/ مرکز نشر دانشگاهی.  

روش ارزشیابی
مصاحبه چک لیست صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ گسترده پاسخ

Clinical Work 
Sampling DOPS Mini CEX Long Case Short Case OSCE Key Feature

CRP SCT PMP PUZZLE Portfolio 360 0 Log Book

سایر روش های ارزشیابی:

بارم بندی نمره ( از ٢٠ نمره: نظری ٢٠،  نمره،  عملی:  ........... )

کار عملی: ...... نمره تکالیف کالسی: ٣ نمره حضور و مشارکت فعال: ٢نمره

امتحان پایان ترم/ دوره:  ١٥ نمره امتحان میان ترم/ دوره: ..... نمره کوئیز: ..... نمره
سایر موارد:
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جدول ترتیب و توالی عناوین برنامه نظری

مالحظات عنوان جلسه  شماره 
جلسه

تعاریف، فایده و انواع تاریخ/ آسیب شناسی تاریخ و معیارها/ آشنایی با مورخان و منابع ومآخذ مهم 
تاریخ اسالم

١

جهان در آستانه بعثت/  اوضاع، اجتماعی، فرهنگی، جزیره العرب در آستانه ظهور اسالم/ وضعیت 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران و روم

٢

تاریخ زندگی و سیرة پیامبر(ص)پیش از هجرت/ تاریخ زندگی و اخالق و منش شخصی 
پیامبر(ص)/ روش پیامبر(ص)در دعوت و رسالت/  زمینه ها و موانع گسترش اسالم در مكه

٣

تاریخ زندگی و سیرة پیامبر(ص)پس از هجرت/  اهمیت، عوامل و چگونگی هجرت/ سیرة فرهنگی، 
اجتماعی و سیاسی پیامبر(ص) در مدینه

٤

جریانهای معارض با پیامبر(ص)در مدینه(منافقان، كفار)/  پیمانها و روابط داخلی و خارجی 
پیامبر(ص)

٥

تاریخ خالفت/ ماجرای سقیقه  ٦

٧ تحوالت سیاسی و نظامی دوران خلفا(١)

٨ تحوالت سیاسی و نظامی دوران خلفا(٢)

٩ تحوالت سیاسی و نظامی دوران خلفا(٣)

تاریخ زندگی امام علی(ع)/ شخصیت امام علی(ع)(تولد، اسالم، تربیت و پرورش) ١٠

امام علی(ع) در دوران خلفا ١١

تحوالت حكومت علوی(١) ١٢

تحوالت حكومت علوی(٢) ١٣

تحوالت حكومت علوی(٣) ١٤

سیرة علوی ١٥

تاریخ زندگی امام حسن و امام حسین (ع) (١) ١٦

تاریخ زندگی امام حسن و امام حسین (ع)(٢) ١٧

*توجه: تاریخ شروع و پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی، توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع 

فراگیران رسانیده خواهد شد.
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جدول ترتیب و توالی عناوین برنامه عملی

مالحظات عنوان جلسه  شماره 
جلسه

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

*توجه: تاریخ شروع و پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی، توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع 

فراگیران رسانیده خواهد شد.
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جدول ارائه برنامه کارآموزی/کارورزی 

طول دوره*
مدرس (مدرسان)  مکان ارائه عنوان برنامه آموزشی

ماه روز ساعت

*توجه: تاریخ شروع و پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی، توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع 

فراگیران رسانیده خواهد شد. 


