بنام خدا
فرم طرح درس
دانشکده :الهیات و فلسفه رشته :تاریخ و تمدن ملل اسالمی

گرایش- :مقطع:دکتری

نام درس :شناخت مآخذ تعداد واحد نظری 4 :تعداد واحد عملی - :عنوان درس پیشنیاز :ندارد نام مدرس:هادی عالم
زاده
تمام وقت  نیمه وقت مدعو

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :آشنایی دانشجویان با اهم منابع و تحقیقات مرتبط با حوزه تاریخ و فرهنگ تمدن اسالمی
رئوس مطالب
هفته اول

مراجع تاریخ و تمدن اسالمی :کتابشناسی ها (ایندکس اسالمیکوس ،فهرست مقاالت فارسی افشار و)...

هفته دوم

مراجع تاریخ و تمدن اسالمی :دانشنامه ها (  ،EIایرانیکا ،دبا ،دجا و)...

هفته سوم

مراجع تاریخ و تمدن اسالمی :فرهنگ ها و گاهشماری ها

هفته چهارم

اسناد و کتبیه ها

هفته پنجم

باستان شناسی و تاریخ :کتیبه ها

هفته ششم

باستانشناسی و تاریخ :اسناد ،سکه ها و پاپیروس ها

هفته هفتم

باستانشناسی و تاریخ :اسناد ،سکه ها و پاپیروس ها

هفته هشتم

ابزار های تحقیق :گاهشماری و تبدیل تاریخ

هفته نهم

ابزارهای تحقیق :اوزان و مقایسین ،تبدیل اعداد رومی و حروف ابجدی

هفته دهم

منابع تاریخ صدر اسالم :سیره نگاری و تحوالت آن

هفته یازدهم

تواریخ عمومی

هفته دوازدهم

تواریخ محلی

هفته سیزدهم

تواریخ دودمانی

هفته چهاردهم

تراجم و طبقات

هفته پانزدهم

منابع ادبی

هفته شانزدهم

منابع حدیثی و فقهی

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد

قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:
منابع مطالعاتی:

 -1سواژه ،ژان ،مدخل تاریخ شرق اسالمی،تحلیلی کتابشناختی ،ترجمۀ نوش آفر ین انصاری،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی.1366 ،
 -2طاهری عراقی ،احمد ،رده  BPاسالم ،تهران ،کتابخانه ملی.1376 ،
 -3کاهن ،کلود ،درآمدی بر تاریخ اسالم در قرون وسطی ،قرون یکم تا هشتم ه/.هفتم تا پانزدهم م .روش شناسی و عناصر
کتابشناسی ،ترجمۀ اسدالله علوی ،مشهد ،بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.1370،
4- Humphreys, Stephen R. Islamic History a Framework for Enquiry. Revised edition, Tauris, London
etc. 1991.

