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طرح درس
دانشکده :ادبیات و علوم انسانی

رشته :تاریخ

گرایش :کارشناسی

نام درس :تاریخ بیزانس

تعداد واحد٢ :

درس یا دروس پیش نیاز :دارد

تقویم آموزشی دانشگاه :نیمسال دوم ۹٧-۹٨

زمان تحویل تکالیف:

تاریخ امتحان۹٨/۰3/٢٨ :
ساعت 1۰/3۰

روز ،ساعت و مکان کالس :دوشنبه ) ساعت ) ٨/3۰-1۰/3۰
هدف کلی درس :بررسی تاریخ و تمدن بیزانس به عنوان وارث تمدن های یونان و روم و رابطه تمدن های شرقی و غرب در
دوره قرون وسطی.

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

۹٧/۱۱/٢٢

معرفی منابع تاریخی تاریخ بیزانس و دالیل اهمیت مطالعه تاریخ بیزانس برای

دوم

۹٧/۱۱/٢۹

زمینه های فروپاشی امپراطوری رم بزرگ و تاثیر آن بر ایجاد امپراطوری بیزانس

سوم

۹٧/۱٢/06

حکومت دیوکلسین و اقدامات او در ایجاد امپراطوری بیزانس و دوران حکومت کنستانتین

چهارم

۹٧/۱٢/۱3

اقدامات کنستانتین در رسمی نمودن دین مسیحیت و تاسیس پایتخت جدید قسطنطنیه

پنجم

۹٧/۱٢/٢0

مسیحیت و بنیادهای آن ،پیدایش کلیسا و سلسله مراتب آن ،تفاوت ها و شباهت های

ششم

۹٧/۱٢/٢٧

هفتم

۹٨/0۱/۱۹

سلسله تئودوزی و دوران حکومت امپراطوران این سلسله

هشتم

۹٨/0۱/٢6

سلسله ژوستی نیانی و تحلیل وقایع امپراطوری در دوران ژوستی نیان

نهم

۹٨/0٢/0٢

جانشینان ژوستی نیان( امپراطور موریس و روابط بیزانس با ساسانیان)

دهم

۹٨/0٢/0۹

وضعیت امپراطوری بیزانس در دوره سلسله هراکلیوسی و روابط بیزانس با ساسانیان

یازدهم

۹٨/0٢/۱6

تمثال شکنان ایزوری و تاثیر اقدامات امپراطوران این سلسله در تاریخ بیزانس

دانشجویان

بین شاخه های مختلف مسیحیت
دوران حکومت جانشینان کنستانتین بزرگ و اقدامات آنان در
امپراطوری(ژولین،واالنتین وتئودوز کبیر)

1

دوازدهم

۹٨/0٢/٢3

سلسله مقدونی بیزانس و اقدامات امپراطوران این سلسله

سیزدهم

۹٨/0٢/30

دالیل ایجاد جنگ های صلیبی و روند و تاثیر این جنگ ها در تاریخ امپراطوری بیزانس

چهاردهم

۹٨/03/06

چگونگی تاسیس سلسله التین بیزانس و وقایع دوران آنها

پانزدهم

۹٨/03/۱3

به قدرت رسیدن سلسله یونانی و قدرت گرفتن ترکان عثمانی

شانزدهم

۹٨/03/٢0

سقوط امپراطوری بیزانس و حاکمیت ترکان عثمانی

نحوه ارزشیابی:

پایان ترم ٢0 :نمره

پروژه :ندارد

فعالیت کالسی :دارد

حضور و غیاب  :دارد

منابع درسی .1 :تاریخ جهانی جلد اول تالیف دوالندلن .٢.تاریخ امپراطوری ساسانیان تالیف آرتور کریستن سن .3 .اروپا در
دوره قرون وسطی تالیف عزت ا ..نوذری .4تاریخ تمدن عصر ایمان تالیف ویل دورانت  .5انحطاط و سقوط امپراطوری رم
تالیف ادوارد گیبون  .6جزوات کالسی استاد

وسایل کمک آموزشی :نقشه و فیلم های تاریخی مرتبط
تاریخ تنظیم۹٧/11/1٧ :
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