بسمه تعالی
طرح درس
دانشکده :ادبیات و علوم انسانی

رشته :تاریخ

گرایش :کارشناسی

نام درس :گاهشماری و تقویم

تعداد واحد٢ :

درس یا دروس پیش نیاز :ندارد

تقویم آموزشی دانشگاه :نیمسال دوم ۹8-۹۹

زمان تحویل تکالیف:

تاریخ امتحان۹8/10/٢٢ :

روز ،ساعت و مکان کالس :یکشنبه ) ساعت ) 8/30-10/30
هدف کلی درس :ارتباط بین تاریخ و زمان  ،شناخت واحدهای زمان سنجی در بین تمدن های بزرگ و باستانی ،روش های
تبدیل تقویم های مختلف

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

۹8/6/٢4

معرفی منابع واحد درسی گاهشماری و دالیل اهمیت شناخت و مطالعه علم گاهشماری و تقویم

دوم

۹8/6/31

نقش مظاهر طبیعت در اندازه گیری زمان

سوم

۹8/7/07

انواع مبادی در گاهشماری و توضیح هر کدام

چهارم

۹8/7/14

واحدهای زمان سنجی( واحد روز و شبانه روز،شبانه روز از دیدگاههای مختلف)

پنجم

۹8/7/٢1

نقش ماه در زمان سنجی در بین تمدن های مختلف

ششم

۹8/7/٢8

تعریف سال و فصل و شیوه های محاسبه سال در تقویم ها

هفتم

۹8/8/5

شناخت تقویم های باستان( تقویم اسکندری و تقویم بخت النصری)

هشتم

۹8/8/1٢

شناخت ویژگی هایتقویم ترکان(دوازده حیوانی)

نهم

۹8/8/1۹

شناخت تقویم رومی -مسیحی و مراحل تغییرات در این تقویم

دهم

۹8/8/٢6

تقویم در ایران باستان و ویژگی های اصلی این تقویم

یازدهم

۹8/۹/3

تقویم در ایران دوره اسالمی و اصالحات انجام شده در این تقویم

دوازدهم

۹8/۹/10

تقویم اسالمی(هجری -قمری) و ویژگی های اصلی آن

سیزدهم

۹8/۹/17

شناخت تقویم مصر باستان و تقویم هندوها

1

چهاردهم

۹8/۹/٢4

شناخت تقویم یونان باستان و تقویم یهودیان

پانزدهم

۹8/10/1

فرمول های تبدیل تقویم از هجری قمری به هجری شمسی و میالدی

شانزدهم

۹8/10/8

فرمول های تبدیل تقویم از هجری شمسی به میالدی و هجری قمری

نحوه ارزشیابی:

پایان ترم ٢0 :نمره

پروژه :ندارد

میان ترم :ندارد

فعالیت کالسی :دارد حضور و غیاب  :دارد

منابع درسی .1 :گاهشماری در تاریخ تالیف ابوالفضل نبئی  .٢جزوات درسی .

وسایل کمک آموزشی :استفاده از اسالید  ،فیلم های مربوط به علم گاهشماری و زمان سنجی.
تاریخ تنظیم۹8/6/٢3 :

2

