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طرح درس
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رشته :تاریخ

گرایش :کارشناسی

نام درس :تاریخ تحوالت اسالم از سال 227

تعداد واحد2 :

درس یا دروس پیش نیاز :دارد

ه.ق تا سقوط بغداد
تقویم آموزشی دانشگاه :نیمسال دوم 99-1400

زمان تحویل تکالیف:

تاریخ امتحان1400/05/04:

روز ،ساعت و مکان کالس :یکشنبه ) ساعت ) 10/30-12/30
هدف کلی درس :بررسی تحوالت جهان اسالم در عصر عباسیان و تجزیه قلمرو خالفت و تعدد مراکز خالفت و رشد دولت های
مسلمان.
هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

99/12/10

معرفی منابع اصلی و پژوهشی مرتبط با تاریخ تحوالت خالفت عباسی  ،دولت عباسیان

دوم

99/12/17

تقسیم بندی دوران خالفت عباسی ،خالفت عباسی پیش از ورود ترکان

سوم

99/12/24

چگونگی ورود عنصر ترک به دربار خلفای عباسی و تاثیرات آن

چهارم

1400/01/15

دوران حکومت جانشینان معتصم تا مرگ متوکل عباسی

پنجم

1400/01/22

تشکیل اولین حکومت های مستقل و نیمه مستقل از ساختار قدرت خلفای عباسی

ششم

1400/01/29

شورش زنگیان و تشکیل حکومت صفاریان و روابط خلفای عباسی با این مخالفان

هفتم

1400/02/05

تاسیس حکومت فاطمیان مصر و روابط خلفای عباسی با آنها

هشتم

1400/02/12

امیراالمرا ها و دالیل و نتایج ایجاد این عنوان بر تحوالت خالفت عباسی

نهم

1400/02/19

خلفای عباسی در دوره حاکمیت اولین امرای آل بویه

دهم

1400/02/26

اوضاع خالفت در دوران حاکمیت عضدالدوله دیلمی و جانشینان او

یازدهم

1400/03/02

رابطه خلفای عباسی با قدرت های حاکم در شرق ایران (سامانیان و غزنویان)

دوازدهم

1400/03/09

وضعیت خلفای عباسی در سال های افول قدرت آل بویه

در قرن سوم هجری

1

سیزدهم

1400/03/16

اوضاع خالفت عباسی تحت حاکمیت سلجوقیان از آغاز تا مرگ ملکشاه سلجوقی

چهاردهم

1400/03/23

تحوالت خالفت عباسی در دوران جانشینان ملکشاه سلجوقی تا مرگ سلطان

پانزدهم

1400/03/30

اوضاع سیاسی و اجتماعی خالفت عباسی در زمان خوارزمشاهیان

شانزدهم

1400/04/06

دالیل و فرایند سقوط خالفت عباسی بدست مغول ها در سال 656ه.ق

سنجر(552ه.ق)

نحوه ارزشیابی :پایان ترم 20 :نمره

پروژه :ندارد

فعالیت کالسی :دارد

حضور و غیاب  :دارد

منابع درسی :تاریخ سیاسی اسالم تالیف حسن ابراهیم حسن .2.دولت عباسیان تالیف سهیل طقوش .3 .دولت و حکومت در
اسالم تالیف لمبتون .4 .تاریخ اسالم پژوهش دانشگاه کمبریج تالیف جمعی از نویسندگان .5.جنبش های دینی ایرانی در قرن
های دوم و سوم هجری تالیف غالمحسین صدیقی .6 .تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران تالیف سید جواد طباطبایی .7.تاریخ
خالفت عباسی از آغاز تا پایان آل بویه تالیف سید احمد رضا خضری.

وسایل کمک آموزشی :ندارد
تاریخ تنظیم99/12/02 :

2

