
 

 

 

 

 

 کطهبًطبُ زاًطگبُ ػلَم پعضکی

 زاضٍسبظی زاًطکسُ

 حسیي ظضیي فبم

ػعَ ّیأت ػلوی گطٍُ هؼبضف اسالهی  

 1399-1400سبل تحصیلی  اٍل، ًیوسبل زاضٍسبظی؛ زاًطکسُ تبضید فطٌّگ ٍتوسى اسالهیططح زضس 

 

 

 

 

 

 ضطح زضس

 

ضفطاظٍفطٍزفطٌّگ ٍتوسًی است کِ حتبضید اظ تصَیطثرطیثب ّسف اظ ایي زضس آضٌبیی زاًطجَیبى 

کِ اظزضٍاظُ ّبی یکسطزضسطظهیي ّبی فتح ضسُ ای یکسطزضحکَهت ًَپبی پیبهجطاکطم زضهسیٌِ الٌجی زاضزٍ

ٍسیغ قطى ّبثِ طَل اًجبهیسایي  پبیساضی اسالهی زضایي ػطصِ.سٌستبزضت ّبی ٍسیغ جٌَة اضٍپبکطیسُ هی ضس

ًی ٍتوسک ثِ سیطُ ًجی هکطم ٍضزاضی اظآهَظُ ّبی غٌی قطآثبثطخ اهت اسالهیتساٍم ثی ٍقفِ هَجت ضستب

،کِ الظم است ًسٍسلَک اٍلیبءاهلل ثِ ػٌَاى هْوتطیي ظیطسبذت ّبی فطٌّگی،اضکبى توسى اسالهی ضازضاًساذت

ًْعت ّبی ػلوی زضتوسى اسالهی ٍتبثیطآى .ٍهطبلؼِ ضَزفطایٌس ضکل گیطی تباظوحالل ایي توسى ثطضسی 

داروسبزی داوشجویبن : مخبطببن                                                     اسالمی تبریخ فرهىگ وتمذن:عىوان درس   

 

حسیه زریه فبم: مذرس مسئولواحذ وظری                                                  2: تعذاد و ووع واحذ  



زضظهیٌِ ّبی هرتلف ػلوی هَضزثطضسی قطاضگیطزًٍیعػَاهل زضًٍی ٍثیطًٍی ٍفٌَى اسالهی ثِ اضٍپبثطاًتقبل ػلَم 

 .ظؼف توسى اسالهی ثحث ٍثطضسی ضَز

 

 

 

 ّسف کلی

 

  

ثطتوسى ّبی پیطیي ضٌبذت اضکبى  ثبتؼطیف هفبّین کلیسی زضس،ضکل گیطی توسى اسالهی ٍتبثیطآىًبیی آش

توسى اسالهی،ًْعت ػلوی زضتوسى اسالهی ًٍْبزّبی آهَظضی زضآى ًٍیعچگًَگی تبثیطتوسى اسالهی ثطتوسى 

 غطة ّوچٌیي ضٌبذت ػَاهل ظؼف توسى اسالهی ٍظطفیت ّبی هَجَززضجْبى اسالم ٍزضًْبیت ًطبًِ ّبی

 .اًحطبغ هؼٌَی زًیبی غطة

 

 

 :اّساف کلی جلسبت

تعشیف لغَی ٍاصطالحی تبسیخ،توذى،فشٌّگ،تجذد  1 جلسِ

  ٍسٌت ٍهذسًیتِ

فشٌّگ ٍتوذى ٍشٌبخت اسکبى ٍاشکبل توذى هقبیسِ  2جلسِ 

 ٍعَاهل پیششفت ٍاًحطبط آى ٍهسئلِ فشٌّگ پزیشی

شبخصِ ّبی توذى اسالهی ٍهحذٍدُ آشٌبیی بب 3جلسِ 

 جغشافیبیی ٍتبسیخی آى

تبثیشتوذى اسالهی بشتوذًْبی  شٌبخت 4جلسِ 

 ایشاى،یًَبى،هصش،سشیبًی،ٌّذی ٍیوٌی

ًْضت علوی دستوذى اسالهی ٍعَاهل دسًٍی آشٌبیی بب 5جلسِ 

 ٍبیشًٍی آى



 ًْضت تشجوِ دسعصشخلفبی عببسیبشسسی  6جلسِ

 آشٌبیی ببًْبدّبی آهَصشی دستوذى اسالهی 7جلسِ 

 شٌبخت تبثیشتوذى اسالهی دسٌّشاسالهی 8جلسِ 

چگًَگی ًفَرٍگستشش فشٌّگ ٍتوذى اسالهی  9جلسِ

 دساسٍپب

آصهَى هیبى تشم  10جلسِ

 

 جلسِ

11 

 

 فٌَى اسالهی بِ اسٍپب ٍ ًبیی بباًتقبل علَمآش

تبثیشاًذیشوٌذاى اسالهی دسحفظ  12جلسِ

ٍاستقبءفلسفِ،سیبضیبت،ًجَم،شیوی،پضشکی،داسٍسبصی 

 ٍگیبُ پضشکی

 ضعف ٍاًحطبط توذى اسالهیعَاهل دسًٍی آشٌبیی بب 13جلسِ 

بشگضاسی کشسی آصاد اًذیشی  14جلسِ 

عَاهل بیشًٍی سکَدٍایستبیی توذى اسالهی شٌبخت  15جلسِ 

تْبجن دشوٌبى خبسجی ،جٌگ ّبی صلیبی ٍحولِ 

 هغَل

ظشفیت ّبی هَجَددسجْبى اسالم ٍاًحطبط تبییي  16جلسِ 

 هعٌَی دًیبی هذسى

 

 

اّساف کلی ّط جلسِ تبضی ثِ تفکیک اّساف ٍیژُ ضف

جلسِ اٍل 

 .تؼطیف لغَی ٍاصطالحی تبضید،توسى،فطٌّگ،تجسز،سٌت ٍهسضًیتِ: ّسف کلی

: اّساف ٍیژُ

: زض پبیبى زاًطجَ قبزض ثبضس

 .تؼطیف کٌس هبت کلیسی زضس ضااظًظطلغَی ٍاصطالحیکل. 1



 .ضاتطریص زّساضتطاکبت ٍاذتالفبت . 2

جلسِ زٍم 

ٍضٌبذت اضکبى ٍاضکبل توسى ٍػَاهل پیططفت ٍاًحطبغ آى ٍهسئلِ فطٌّگ ٌّگ ٍتوسى هقبیسِ فط:  ّسف کلی

 .پصیطی

: اّساف ٍیژُ

: زض پبیبى زاًطجَ قبزض ثبضس

 .تطریص ٍتوبیعآًْبثبضس ذصَصیبت فطٌّگ ٍتوسى قبزضثِتَجِ ثِ ثب  .1

 .فَل فطٌّگ ٍتوسى ضاثطٌبسسهَئلفِ ّبی ضکل گیطی ٍثقبءٍػلل ٍػَاهل ضضسٍا .2

 

جلسِ سَم 

 .آضٌبیی ثبضبذصِ ّبی توسى اسالهی ٍهحسٍزُ جغعافیبیی ٍتبضیری آى:  ّسف کلی

: زاف ٍیژُاُ

: زض پبیبى زاًطجَ قبزض ثبضس

 .ضکل گیطی توسى اسالهی اظفطٌّگ اسالهی ثؼساظّجطت ٍهحسٍزُ آى ضاثطٌبسس .1

 .ضبذصِ ّبی قطآًی زضضکل گیطی ٍضضستوسى اسالهی ضاثساًسّویت ا. 2

جلسِ چْبضم 

 .ضٌبذت تبثیطتوسى اسالهی ثطتوسًْبی ایطاى،یًَبى،هصط،سطیبًی،ٌّسی ٍیوٌی: ّسف کلی

: اّساف ٍیژُ

: زض پبیبى زاًطجَ قبزض ثبضس

 .توسًْبی اططاف ذَزضاثطٌبسسضتبثیطهتقبثل توسى اسالهی ة.1

 .اظهْوتطیي آثبضتوسًْبی ثعضگ زضتوسى اسالهی آگبُ ثبضس. 2



جلسِ پٌجن 

 .زضتوسى اسالهی ٍػَاهل زضًٍی ٍثیطًٍی آىآضٌبیی ثبًْعت ػلوی : ّسف کلی

: اّساف ٍیژُ

: زاًطجَ قبزض ثبضسزض پبیبى 

 .ثطٌبسسهجبًی ضضس ػلوی زضتوسى اسالهی ٍاّویت ٍاضظش ػلن اظًظط اسالم ضا. 1

جلسِ ضطن 

 .ًْعت تطجوِ زضػصطذلفبی ػجبسیثطضسی : ّسف کلی

: اّساف ٍیژُ

: زاًطجَ قبزض ثبضسزض پبیبى 

 .ًیبظاًسیطوٌساى اسالهی ثِ تطجوِ کتت ٍآثبضػلوی زیگطاى آگبُ ضَززالیل  ثب. 1

 .سِ زٍضُ هْن ًْعت تطجوِ زضػصط ػجبسیبى ضاثطٌبسس .2

 

جلسِ ّفتن 

 .آضٌبیی ثبًْبزّبی آهَظضی زضتوسى اسالهی:  ّسف کلی

: اّساف ٍیژُ

: زاًطجَ قبزض ثبضسزض پبیبى 

 .اظػصطًجَی تباهطٍظضاثبظضٌبسساًَاع هطاکعػلن آهَظی زضجْبى اسالم . 1

جلسِ ّطتن 

 .تبثیطتوسى اسالهی ثطٌّطاسالهیآضٌبیی ثب : ّسف کلی

: اّساف ٍیژُ



: زاًطجَ قبزض ثبضس زض پبیبى

 .ثبًقص فطٌّگ ٍتوسى اسالهی زضآثبضٌّطی هرتلف آضٌبضَز. 1

 .قسضت ٍتَاى توسى اسالهی زضاضتقبءثطذی اظزستبٍضزّبی ٌّطی ضاثطٌبسس .2

جلسِ ًْن 

 .چگًَگی ًفَشٍگستطش فطٌّگ ٍتوسى اسالهی زضاضٍپب: ّسف کلی

: اّساف ٍیژُ

: زض پبیبى زاًطجَ قبزض ثبضس

 .جٌَة اضٍپب آضٌبضَزثبًحَُ حعَضهسلوبًبى زضاًسلس ٍ .1

 .آثبض ػلوی زاًطوٌساى اسالهی ٍاًتقبل آًْبثِ اضٍپبضاثبظضٌبسس .2

جلسِ زّن 

هیبى تطم هجبظی  آظهَى :  ّسف کلی

: اّساف ٍیژُ

آًالیي  آفالیي ٍ ّبیثط هجٌبی جعٍات ٍ آهَظش سیط هطبلؼبتی زاًطجَیبى اضظیبثی . 1

جلسِ یبظزّن 

 .اًتقبل ػلَم ٍفٌَى اسالهی ثِ اضٍپبآضٌبیی ثب : ّسف کلی

: اّساف ٍیژُ

: زض پبیبى زاًطجَ قبزض ثبضس

 .ثبًَآٍضی ّبی ػلوی زاًطوٌساى اسالهی زضػلَم هرتلف آضٌبضَز. 1

 .هَثطتوسى اسالهی زضایجبزظهیٌِ ّبی تغییطهجبًی فکطی زضاضٍپبضاثبظضٌبسس اقساهبت. 2

جلسِ زٍاظزّن 



ضیوی،پعضکی،زاضٍسبظی ٍگیبُ تبثیطاًسیطوساى اسالهی زضحفظ ٍاضتقبء فلسفِ،ضیبظیبت،ًجَم،:  ّسف کلی

 .پعضکی

: اّساف ٍیژُ

: زض پبیبى زاًطجَ قبزض ثبضس

 .آضٌبضَزثبزاًطوٌساى هسلوبى زضػلَم هرتلف . 1

 .ًقص ثبضظزاًطوٌساى ایطاًی زضاضتقبءػلوی توسى اسالهی ضاثطٌبسس. 2

جلسِ سیعزّن 

 .ػَاهل زضًٍی ظؼف ٍاًحطبغ توسى اسالهیآضٌبیی ثب  : ّسف کلی

: اّساف ٍیژُ

: زض پبیبى زاًطجَ قبزض ثبضس

 .ًقص حبکوبى هٌحطف ٍهستجسزضجَاهغ اسالهی زضظؼف توسى اسالهی ضاثطضسی کٌس.1

 .تحطیف هجبًی اسالهی ٍزٍضی هسلوبًبى اظقطآى ٍسٌت ًجَی ضاثبظضٌبسس.2

 

جلسِ چْبضزّن 

ثطگعاضی کطسی آظاز اًسیطی :  ّسف کلی

: ّسف ٍیژُ

: زض پبیبى زاًطجَ قبزض ثبضس

... ٍ تؼصت ٍ پیطساٍضی زض هجبحث هتٌَع زیٌی، سیبسی، اجتوبػی یبزگیطی اصَل هجبحثِ ػلوی ثسٍى ّطگًَِ  .1

. تٌبست هَظَػبت ثب سطفصل ّبی زضسفبضؽ اظ 

ثب ًظط کبضضٌبسبى پطزاذتِ ٍ ًتبیج ثب پیص هطبلؼِ زض ظهیٌِ هَظَع کطسی ثِ تحلیل ٍ هقبیسِ زیسگبُ ذَز  .2

. ّبی ذَز ثِ اضتطاک ثگصاضزضا حیي ثطگعاضی کطسی ثب ّوکالسی هطبلؼبت ذَز



جلسِ پبًعزّن 

ٍتْبجن زضوٌبى ذبضجی،جٌگ ّبی صلیجی  ضکَزٍایستبیی توسى اسالهیاذت ػَاهل ثیطًٍی ضي: ّسف کلی

 .ٍحولِ هغَل

: اّساف ٍیژُ

: زض پبیبى زاًطجَ قبزض ثبضس

 .ػلل حولِ صلیجیَى ٍآثبض هرطة آى زضظؼف توسى اسالهی ضاثطضسی کٌس . 1

 .حولِ هغَلْبزضاًقطاض حکَهت ػجبسیبى ٍضکَزتوسى اسالهی ضاثطٌبسسًقص . 2

جلسِ ضبًعزّن 

 .م ٍاًحطبغ هؼٌَی زًیبی هسضىى ظطفیت ّبی هَجَززضجْبى اسالتجیی: ّسف کلی

: اّساف ٍیژُ

: زض پبیبى زاًطجَ قبزض ثبضس

 .ثبهَقؼیت جغطافیبیی کطَضّبی اسالهی ًیطٍی اًسبًی ٍهٌبثغ ظیطظهیٌی آًْبآضٌبضَز. 1

 .ثبظضٌبسسضاػلل ٍػَاهل ثحطاى فطٌّگی ٍهؼٌَی توسى غطة . 2

 

 : ضٍش تسضیس

 ضسبى ٍاتسبحپبسد اظ ططیق سبهبًِ ًَیس ٍ پیبمسرٌطاًی، ثحث گطٍّی، پطسص ٍ  

 پبٍضپَیٌت:  ضسبًِ ّبی آهَظضی 

 زاضز:  اهتحبى کتجی هیبى تطم ٍ پبیبى تطم  

 

 ضیَُ اضظیبثی ٍاحس ًظطی



 سی زض ظهبى هقطضثبغ زض اضائِ تکبلیف زضًظن ٍ اًطضػبیت  زُ زضصس

کض سم) اذص گَاّی فؼبلیت آهَظضی اظ سبهبًِ استبزیبض هؼبضف زضصسچْل 

 (آهَصش هجبصی داًشگبّیبى

 آظهَى هیبى تطم ثیست زضصس  

 آظهَى پبیبى تطم سی زضصس 

 

 

ًبم ٍ اهعبی هسئَل :                                    ًبم ٍ اهعبی هسیطگطٍُ                         حسیي ظضیي فبم: ًبم ٍ اهعبی هسضس

EDO ُزاًطکس: 

 

 

 

 

 


