دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی
عمل
گروه اتاق
مجازی انقالب اسالمی ایران
)lesson
طرح درس روزانه (Plan
جلسه اول
دانشکد :پرستاری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی پیوسته پرستاری

گروه آموزشی :پرستاری

سال تحصيلی 1399-1400 :

تاریخ ارائه درس 99/6/23 :

نام درس (واحد)  :انقالب اسالمی ایران

روز :یکشنبه

نوع واحد :نظری

تعداد دانشجویان :

تعداد واحد2 :

مسئول درس :محمد علی حاتمی منش

مدت كالس 40 :دقيقه

مدرس :محمدعلی حاتمی منش

ساعت15-17 :

تاریخ تدوین  /بازنگری :شهریور ماه 99

عنوان جلسه  :تاریخچه ورود استعمار به کشور
هدف کلی جلسه  :آشنایی با تاریخچه ورود استعمار به کشور
اهداف اختصاصی :

 .1آشنایی با ورود جریان های فکری و تشکیالتی 
 .2آشنایی با انقالب صنعتی و تاثیرات آن بر رونق استعمار 
 .3آشنایی با مفاهیم فراماسونری و تاریخچه آن 
 .4آشنایی با مفاهیم استعمار نو و کهنه 
 .5علل گرایش به غرب در دوران قاجار

روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی :
فعالیت آموزشی  :تکلیف
عنوان و نوع آزمون :انقالب اسالمی ایران /تستی
منبع درس :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.

انقالب اسالمی ایران تاليف دكتر جواد منصوری


مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  :دقيقه



بخش دوم درس

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان:

دقيقه

مدت زمان  :دقيقه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی
عمل
گروه اتاق
مجازی انقالب اسالمی ایران
lesson
طرح درس روزانه ()Plan
جلسه دوم
دانشکد :پرستاری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی پیوسته پرستاری

گروه آموزشی :پرستاری

سال تحصيلی 1399-1400 :

تاریخ ارائه درس 99/6/30 :

نام درس (واحد)  :انقالب اسالمی ایران

روز :یکشنبه

نوع واحد :نظری

تعداد دانشجویان :

تعداد واحد2 :

مسئول درس :محمد علی حاتمی منش

مدت كالس 40 :دقيقه

مدرس :محمدعلی حاتمی منش

ساعت15-17 :

تاریخ تدوین  /بازنگری :شهریور ماه 99

عنوان جلسه  :جنبش تنباکو و مشروطیت
هدف کلی جلسه  :آشنایی با جنبش تنباکو و مشروطیت
اهداف اختصاصی :

 .1آشنایی با اوضاع و احوال دوران قاجار بخصوص دوران ناصرالدین شاه 
 .2نقش روحانیت بخصوص میرزای شیرازی در لغو قرارداد تنباکو 
 .3آشنایی با افکار سید جمال الدین اسدآبادی 

 .4بررسی عوامل بوجود آورنده جنبش مشروطیت 
 .5نقش مفاهیم قانون و عدالت و نفی سلطه خارجی در شکل گیری جنبش مشروطیت 

 .6نقش روحانیت بخصوص آیت اهلل شیخ فضل اهلل نوری در جنبش مشروطیت 
 .7بررسی علل شکست مشروطیت
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی :
فعالیت آموزشی  :تکلیف
عنوان و نوع آزمون :انقالب اسالمی ایران /تستی

منبع درس  :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.

انقالب اسالمی ایران تاليف دكتر جواد منصوری


مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  :دقيقه



بخش دوم درس

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان:

دقيقه

مدت زمان  :دقيقه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی
عمل
گروه اتاق
مجازی انقالب اسالمی ایران
lesson
طرح درس روزانه ()Plan
جلسه سوم
دانشکد :پرستاری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی پیوسته پرستاری

گروه آموزشی :پرستاری

سال تحصيلی 1399-1400 :

تاریخ ارائه درس 99/7/6 :

نام درس (واحد)  :انقالب اسالمی ایران

روز :یکشنبه

نوع واحد :نظری

تعداد دانشجویان :

تعداد واحد2 :

مسئول درس :محمد علی حاتمی منش

مدت كالس 40 :دقيقه

مدرس :محمدعلی حاتمی منش

ساعت15-17 :

تاریخ تدوین  /بازنگری :شهریور ماه 99
عنوان جلسه  :اوضاع ایران در اوایل قرن بيستم و بررسی قيام های ملی و دینی هم زمان با جنگ جهانی اول
هدف کلی جلسه  :آشنایی با اوضاع ایران در اوایل قرن بیستم و بررسی قیام های ملی و دینی هم زمان با جنگ جهانی اول
اهداف اختصاصی :

 .1بررسی علل و عوامل شکل گیری قراردادهای  1907و  1915

 .2خیانت و سرسپردگی رجال داخلی و بررسی علل و عوامل قرارداد  1919و چگونگی لغو آن 
 .3بررسی اوضاع و احوال ایران مقارن با جنگ جهانی اول 
 .4بررسی قیام جنگل و شیخ محمد خیابانی و علل شکست آنها
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی :
فعالیت آموزشی  :تکلیف
عنوان و نوع آزمون :انقالب اسالمی ایران /تستی
منبع درس  :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.

انقالب اسالمی ایران تاليف دكتر جواد منصوری


مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  :دقيقه



بخش دوم درس

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان:

دقيقه

مدت زمان  :دقيقه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی
عمل
گروه اتاق
مجازی انقالب اسالمی ایران
lesson
طرح درس روزانه ()Plan
جلسه چهارم
دانشکد :پرستاری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی پیوسته پرستاری

گروه آموزشی :پرستاری

سال تحصيلی 1399-1400 :

تاریخ ارائه درس 99/7/13 :

نام درس (واحد)  :انقالب اسالمی ایران

روز :یکشنبه

نوع واحد :نظری

تعداد دانشجویان :

تعداد واحد2 :

مسئول درس :محمد علی حاتمی منش

مدت كالس 40 :دقيقه

مدرس :محمدعلی حاتمی منش

ساعت15-17 :

تاریخ تدوین  /بازنگری :شهریور ماه 99

عنوان جلسه  :کودتای سوم اسفند  ،1299روی کار آمدن رضاخان و بررسی عملکرد وی
هدف کلی جلسه  :بررسی کودتای سوم اسفند  ،1299روی کار آمدن رضاخان و بررسی عملکرد وی
اهداف اختصاصی :
 .1بررسی زمینه ها ،علل و عوامل کودتا 
.2

نقش انگلیس در اجرای کودتا 

.3

بررسی دولت های پس از کودتا 

.4

نقش انگلیس در طرح شعار جمهوریت توسط رضاخان 

.5

علل و عوامل انقراض سلسله قاجار و روی کار آمدن سلسله پهلوی اول 

.6

بررسی جایگاه و نقش شهید مدرس به عنوان مخالف سرسخت سیاست های رضاشاه 

.7
.8

بررسی سیاست های فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و اداری رضاشاه 
بررسی سياست های خارجی رضاشاه

روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی :
فعالیت آموزشی  :تکلیف
عنوان و نوع آزمون :انقالب اسالمی ایران /تستی
منبع درس  :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.

انقالب اسالمی ایران تاليف دكتر جواد منصوری


مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  :دقيقه



بخش دوم درس

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان:

دقيقه

مدت زمان  :دقيقه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی
عمل
گروه اتاق
مجازی انقالب اسالمی ایران
lesson
طرح درس روزانه ()Plan
جلسه پنجم
دانشکد :پرستاری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی پیوسته پرستاری

گروه آموزشی :پرستاری

سال تحصيلی 1399-1400 :

تاریخ ارائه درس 99/7/20 :

نام درس (واحد)  :انقالب اسالمی ایران

روز :یکشنبه

نوع واحد :نظری

تعداد دانشجویان :

تعداد واحد2 :

مسئول درس :محمد علی حاتمی منش

مدت كالس 40 :دقيقه

مدرس :محمدعلی حاتمی منش

ساعت15-17 :

تاریخ تدوین  /بازنگری :شهریور ماه 99

عنوان جلسه  :اشغال ایران توسط متفقین و پیامدهای اشغال ایران
هدف کلی جلسه  :بررسی اشغال ایران توسط متفقین و پیامدهای اشغال ایران
اهداف اختصاصی :

 .1چگونگی شکل گیری جنگ جهانی دوم 
 .2حمله متفقین به ایران و عزل رضاشاه از سلطنت 
 .3نقش حزب توده در تحوالت دوران اشغال 

 .4بررسی دولت های بی ثبات و علل سقوط آنها 
 .5بررسی کنفرانس تهران و دالیل آن 

 .6بررسی تجزیه آذربایجان و دالیل آن 
.7

بررسی مبارزات گروه های مذهبی با کمونیسم ،جریان های فاسد و سلطه بیگانگان

روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی :
فعالیت آموزشی  :تکلیف
عنوان و نوع آزمون :انقالب اسالمی ایران /تستی
منبع درس  :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.

انقالب اسالمی ایران تاليف دكتر جواد منصوری


مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  :دقيقه



بخش دوم درس

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان:

دقيقه

مدت زمان  :دقيقه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی
عمل
گروه اتاق
مجازی انقالب اسالمی ایران
lesson
طرح درس روزانه ()Plan
جلسه ششم
دانشکد :پرستاری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی پیوسته پرستاری

گروه آموزشی :پرستاری

سال تحصيلی 1399-1400 :

تاریخ ارائه درس 99/7/27 :

نام درس (واحد)  :انقالب اسالمی ایران

روز :یکشنبه

نوع واحد :نظری

تعداد دانشجویان :

تعداد واحد2 :

مسئول درس :محمد علی حاتمی منش

مدت كالس 40 :دقيقه

مدرس :محمدعلی حاتمی منش

ساعت15-17 :

تاریخ تدوین  /بازنگری :شهریور ماه 99

عنوان جلسه  :نهضت ضد استعماری
هدف کلی جلسه  :آشنایی با نهضت ضد استعماری
اهداف اختصاصی :

 .1بررسی اهمیت نقش نفت بر تحوالت ایران 
 .2گسترش نفوذ آمریکا پس از اشغال ایران 
 .3بررسی علل ،عوامل و اهداف جنبش ملی شدن نفت 

 .4بررسی نقش آیت اهلل کاشانی ،فداییان اسالم در ملی شدن نفت ،بیگانه ستیزی و استبداد ستیزی 
 .5روی کار آمدن دولت دکتر مصدق و خلع ید از شرکت نفت انگلیس 

 .6قیام  30تیر سال  1331
.7

كودتای  28مرداد  1332و علل و عوامل سقوط دولت دكتر مصدق

روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی :
فعالیت آموزشی  :تکلیف
عنوان و نوع آزمون :انقالب اسالمی ایران /تستی
منبع درس  :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.

انقالب اسالمی ایران تاليف دكتر جواد منصوری


مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  :دقيقه



بخش دوم درس

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان:

دقيقه

مدت زمان  :دقيقه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی
عمل
گروه اتاق
مجازی انقالب اسالمی ایران
lesson
طرح درس روزانه ()Plan
جلسه هفتم
دانشکد :پرستاری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی پیوسته پرستاری

گروه آموزشی :پرستاری

سال تحصيلی 1399-1400 :

تاریخ ارائه درس 99/8/4 :

نام درس (واحد)  :انقالب اسالمی ایران

روز :یکشنبه

نوع واحد :نظری

تعداد دانشجویان :

تعداد واحد2 :

مسئول درس :محمد علی حاتمی منش

مدت كالس 40 :دقيقه

مدرس :محمدعلی حاتمی منش

ساعت15-17 :

تاریخ تدوین  /بازنگری :شهریور ماه 99

عنوان جلسه  :اهداف استعمار از اجرای کودتای  28مرداد 1332
هدف کلی جلسه  :آشنایی با اهداف استعمار از اجرای کودتای  28مرداد 1332
اهداف اختصاصی :

 .1تسلط بر نفت ایران و عقد قرارداد کنسرسیوم و از بین رفتن دستاوردهای ملی شدن نفت 
 .2مقابله با جنبش های اسالمی و نقش غرب در مقابله با نفوذ روحانیت 
 .3گسترش فرهنگ آمریکایی در کشور 

 .4تاریخچه تاسیس ساواک و اهداف تشکیل آن 
 .5بررسی پیمان های نظامی سنتو ،سیتو و ناتو جهت مقابله با کمونیسم
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی :
فعالیت آموزشی  :تکلیف
عنوان و نوع آزمون :انقالب اسالمی ایران /تستی
منبع درس  :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.

انقالب اسالمی ایران تاليف دكتر جواد منصوری


مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  :دقيقه



بخش دوم درس

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان:

دقيقه

مدت زمان  :دقيقه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

طرح درس روزانه ()lesson Planمجازی انقالب اسالمی ایران
جلسه هشتم
دانشکد :پرستاری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی پیوسته پرستاری

گروه آموزشی :پرستاری

سال تحصيلی 1399-1400 :

تاریخ ارائه درس 99/8/11 :

نام درس (واحد)  :انقالب اسالمی ایران

روز :یکشنبه

نوع واحد :نظری

تعداد دانشجویان :

تعداد واحد2 :

مسئول درس :محمد علی حاتمی منش

مدت كالس 40 :دقيقه

مدرس :محمدعلی حاتمی منش

ساعت15-17 :

تاریخ تدوین  /بازنگری :شهریور ماه 99

عنوان جلسه  :نهضت اسالمی به رهبری امام خمینی(ره) و چالش با آمریکا
هدف کلی جلسه  :آشنایی نهضت اسالمی به رهبری امام خمینی(ره) و چالش با آمریکا
اهداف اختصاصی :

 .1روی کار آمدن علم و تصویب الیحه انجمن های ایالتی و والیتی 
 .2بررسی وضعیت حوزه های علمیه در آستانه آغاز نهضت اسالمی 
 .3اعتراض امام خمینی(ره) به تصویب الیحه و لغو آن 

 .4اهداف شاه از تصویب برنامه انقالب سفید و اعتراض امام خمینی(ره) به آن 
 .5علل بوجود آمدن واقعه فیضیه و گسترش نهضت اسالمی
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی :
فعالیت آموزشی  :تکلیف
عنوان و نوع آزمون :انقالب اسالمی ایران /تستی
منبع درس  :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.

انقالب اسالمی ایران تاليف دكتر جواد منصوری


مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  :دقيقه



بخش دوم درس

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان:

دقيقه

مدت زمان  :دقيقه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی
عمل
گروه اتاق
مجازی انقالب اسالمی ایران
lesson
طرح درس روزانه ()Plan
جلسه نهم
دانشکد :پرستاری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی پیوسته پرستاری

گروه آموزشی :پرستاری

سال تحصيلی 1399-1400 :

تاریخ ارائه درس 99/8/18 :

نام درس (واحد)  :انقالب اسالمی ایران

روز :یکشنبه

نوع واحد :نظری

تعداد دانشجویان :

تعداد واحد2 :

مسئول درس :محمد علی حاتمی منش

مدت كالس 40 :دقيقه

مدرس :محمدعلی حاتمی منش

ساعت15-17 :

تاریخ تدوین  /بازنگری :شهریور ماه 99

عنوان جلسه  :قیام  15خرداد سال 42
هدف کلی جلسه  :بررسی قیام  15خرداد سال 42
اهداف اختصاصی :

 .1بررسی علل دستگیری امام خمینی(ره) 
 .2بررسی علل قیام  15خرداد و پیامدهای آن 
 .3ترور کندی و تاثیر آن بر رژیم شاه 

 .4بررسی علل برکناری علم و انتصاب منصور به نخست وزیری 
 .5علل آزادی امام خمینی(ره) از زندان
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی :
فعالیت آموزشی  :تکلیف
عنوان و نوع آزمون :انقالب اسالمی ایران /تستی
منبع درس  :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.

انقالب اسالمی ایران تاليف دكتر جواد منصوری


مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  :دقيقه



بخش دوم درس

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان:

دقيقه

مدت زمان  :دقيقه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی
عمل
گروه اتاق
مجازی انقالب اسالمی ایران
lesson
طرح درس روزانه ()Plan
جلسه دهم
دانشکد :پرستاری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی پیوسته پرستاری

گروه آموزشی :پرستاری

سال تحصيلی 1399-1400 :

تاریخ ارائه درس 99/8/25 :

نام درس (واحد)  :انقالب اسالمی ایران

روز :یکشنبه

نوع واحد :نظری

تعداد دانشجویان :

تعداد واحد2 :

مسئول درس :محمد علی حاتمی منش

مدت كالس 40 :دقيقه

مدرس :محمدعلی حاتمی منش

ساعت15-17 :

تاریخ تدوین  /بازنگری :شهریور ماه 99

عنوان جلسه  :الیحه کاپیتوالسیون
هدف کلی جلسه  :بررسی الیحه کاپیتوالسیون
اهداف اختصاصی :

 .1بررسی اهداف رژیم پهلوی از تصویب الیحه کاپیتوالسیون 
 .2مخالفت امام خمینی(ره) با الیحه و تبعید به ترکیه 

 .3ترور منصور و ترور شاه و ایجاد تغییرات در سیستم پلیسی و امنیتی رژیم پهلوی 
 .4روی کار آمدن هویدا و انتقال امام خمینی(ره) به ترکیه و پس از آن به عراق
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی :
فعالیت آموزشی  :تکلیف
عنوان و نوع آزمون :انقالب اسالمی ایران /تستی
منبع درس  :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.

انقالب اسالمی ایران تاليف دكتر جواد منصوری


مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  :دقيقه



بخش دوم درس

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان:

دقيقه

مدت زمان  :دقيقه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی
عمل
گروه اتاق
مجازی انقالب اسالمی ایران
lesson
طرح درس روزانه ()Plan
جلسه یازدهم
دانشکد :پرستاری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی پیوسته پرستاری

گروه آموزشی :پرستاری

سال تحصيلی 1399-1400 :

تاریخ ارائه درس 99/9/2 :

نام درس (واحد)  :انقالب اسالمی ایران

روز :یکشنبه

نوع واحد :نظری

تعداد دانشجویان :

تعداد واحد2 :

مسئول درس :محمد علی حاتمی منش

مدت كالس 40 :دقيقه

مدرس :محمدعلی حاتمی منش

ساعت15-17 :

تاریخ تدوین  /بازنگری :شهریور ماه 99

عنوان جلسه  :گروه های مبارز با رژیم پهلوی ،چگونگی شکل گیری و اهداف آنها
هدف کلی جلسه  :معرفی گروه های مبارز با رژیم پهلوی ،چگونگی شکل گیری و اهداف آنها
اهداف اختصاصی :

.1

جمعیت موتلفه اسالمی 

 .2حزب ملل اسالمی 

 .3سازمان مجاهدین خلق 
 .4گروه های مارکسیستی و چپ
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی :
فعالیت آموزشی  :تکلیف
عنوان و نوع آزمون :انقالب اسالمی ایران /تستی
منبع درس :در صورت استفاده از کتا ب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.

انقالب اسالمی ایران تاليف دكتر جواد منصوری


مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  :دقيقه



بخش دوم درس

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان:

دقيقه

مدت زمان  :دقيقه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی
عمل
گروه اتاق
مجازی انقالب اسالمی ایران
lesson
طرح درس روزانه ()Plan
جلسه دوازدهم
دانشکد :پرستاری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی پیوسته پرستاری

گروه آموزشی :پرستاری

سال تحصيلی 1399-1400 :

تاریخ ارائه درس 99/9/9 :

نام درس (واحد)  :انقالب اسالمی ایران

روز :یکشنبه

نوع واحد :نظری

تعداد دانشجویان :

تعداد واحد2 :

مسئول درس :محمد علی حاتمی منش

مدت كالس 40 :دقيقه

مدرس :محمدعلی حاتمی منش

ساعت15-17 :

تاریخ تدوین  /بازنگری :شهریور ماه 99

عنوان جلسه  :تحوالت سال 1356
هدف کلی جلسه  :بررسی تحوالت سال 1356
اهداف اختصاصی :

 .1درگذشت دکتر شریعتی 
 .2آزادی زندانیان سیاسی و اهداف رژیم پهلوی از اجرای آن 
 .3تغییرات در هیات حاکمه و عزل هویدا و انتصاب جمشید آموزگار 

 .4درگذشت حاج آقا مصطفی خمینی(ره) و تاثیرات آن بر روند انقالب 
 .5قیام  19دی  56مردم قم و پیامدهای آن
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی :
فعالیت آموزشی  :تکلیف
عنوان و نوع آزمون :انقالب اسالمی ایران /تستی
منبع درس  :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.

انقالب اسالمی ایران تاليف دكتر جواد منصوری


مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  :دقيقه



بخش دوم درس

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان:

دقيقه

مدت زمان  :دقيقه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی
عمل
گروه اتاق
مجازی انقالب اسالمی ایران
lesson
طرح درس روزانه ()Plan
جلسه سيزدهم
دانشکد :پرستاری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی پیوسته پرستاری

گروه آموزشی :پرستاری

سال تحصيلی 1399-1400 :

تاریخ ارائه درس 99/9/16 :

نام درس (واحد)  :انقالب اسالمی ایران

روز :یکشنبه

نوع واحد :نظری

تعداد دانشجویان :

تعداد واحد2 :

مسئول درس :محمد علی حاتمی منش

مدت كالس 40 :دقيقه

مدرس :محمدعلی حاتمی منش

ساعت15-17 :

تاریخ تدوین  /بازنگری :شهریور ماه 99

عنوان جلسه  :تحوالت سال 1357
هدف کلی جلسه  :بررسی تحوالت سال 1357
اهداف اختصاصی :

 .1فاجعه سینما رکس آبادان 
 .2سقوط دولت آشتی ملی 
 .3دولت نظامی ازهاری 
 .4دولت بختیار 

 .5فرار شاه از ایران 
 .6ورود امام خمینی(ره) به ایران
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی :
فعالیت آموزشی  :تکلیف
عنوان و نوع آزمون :انقالب اسالمی ایران /تستی
منبع درس  :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.

انقالب اسالمی ایران تاليف دكتر جواد منصوری


مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  :دقيقه



بخش دوم درس

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان:

دقيقه

مدت زمان  :دقيقه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی
عمل
گروه اتاق
مجازی انقالب اسالمی ایران
lesson
طرح درس روزانه ()Plan
جلسه چهاردهم
دانشکد :پرستاری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی پیوسته پرستاری

گروه آموزشی :پرستاری

سال تحصيلی 1399-1400 :

تاریخ ارائه درس 99/9/23 :

نام درس (واحد)  :انقالب اسالمی ایران

روز :یکشنبه

نوع واحد :نظری

تعداد دانشجویان :

تعداد واحد2 :

مسئول درس :محمد علی حاتمی منش

مدت كالس 40 :دقيقه

مدرس :محمدعلی حاتمی منش

ساعت15-17 :

تاریخ تدوین  /بازنگری :شهریور ماه 99

عنوان جلسه  :شکل گیری جمهوری اسالمی ایران
هدف کلی جلسه  :بررسی شکل گیری جمهوری اسالمی ایران
اهداف اختصاصی :

 .1شورای انقالب و انتخاب دولت موقت مهندس بازرگان 
 .2بررسی سیاست های خارجی دولت موقت 
 .3بررسی گروه های سیاسی اوایل انقالب 

 .4مروری بر دولت بنی صدر و خلع او و تشکیل دولت شهید رجایی 
 .5بررسی ترورهای اوایل انقالب
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی :
فعالیت آموزشی  :تکلیف
عنوان و نوع آزمون :انقالب اسالمی ایران /تستی
منبع درس  :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.

انقالب اسالمی ایران تاليف دكتر جواد منصوری


مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  :دقيقه



بخش دوم درس

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان:

دقيقه

مدت زمان  :دقيقه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی
عمل
گروه اتاق
مجازی انقالب اسالمی ایران
lesson
طرح درس روزانه ()Plan
جلسه پانزدهم
دانشکد :پرستاری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی پیوسته پرستاری

گروه آموزشی :پرستاری

سال تحصيلی 1399-1400 :

تاریخ ارائه درس 99/9/30 :

نام درس (واحد)  :انقالب اسالمی ایران

روز :یکشنبه

نوع واحد :نظری

تعداد دانشجویان :

تعداد واحد2 :

مسئول درس :محمد علی حاتمی منش

مدت كالس 40 :دقيقه

مدرس :محمدعلی حاتمی منش

ساعت15-17 :

تاریخ تدوین  /بازنگری :شهریور ماه 99

عنوان جلسه  :جنگ تحمیلی و پیامدهای آن
هدف کلی جلسه  :بررسی جنگ تحمیلی و پیامدهای آن
اهداف اختصاصی :

 .1بررسی شرایط داخلی ایران در آستانه جنگ تحمیلی 
 .2پیشینه تجاوز عراق به خاک ایران 

 .3بررسی دوره های مختلف جنگ تحمیلی 
 .4پذیرش قطعنامه  598و فرجام جنگ تحمیلی
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی :
فعالیت آموزشی  :تکلیف
عنوان و نوع آزمون :انقالب اسالمی ایران /تستی
منبع درس :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.

انقالب اسالمی ایران تاليف دكتر جواد منصوری


مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  :دقيقه



بخش دوم درس

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان:

دقيقه

مدت زمان  :دقيقه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی
عمل
گروه اتاق
مجازی انقالب اسالمی ایران
lesson
طرح درس روزانه ()Plan
جلسه شانزدهم
دانشکد :پرستاری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی پیوسته پرستاری

گروه آموزشی :پرستاری

سال تحصيلی 1399-1400 :

تاریخ ارائه درس 99/10/7 :

نام درس (واحد)  :انقالب اسالمی ایران

روز :یکشنبه

نوع واحد :نظری

تعداد دانشجویان :

تعداد واحد2 :

مسئول درس :محمد علی حاتمی منش

مدت كالس 40 :دقيقه

مدرس :محمدعلی حاتمی منش

ساعت15-17 :

تاریخ تدوین  /بازنگری :شهریور ماه 99

عنوان جلسه  :آرمان ها و دستاوردهای انقالب اسالمی
هدف کلی جلسه  :بررسی آرمان ها و دستاوردهای انقالب اسالمی
اهداف اختصاصی :

 .1بررسی ابعاد سیاسی 
 .2بررسی ابعاد فرهنگی 
 .3بررسی ابعاد اقتصادی

روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی :
فعالیت آموزشی  :تکلیف
عنوان و نوع آزمون :انقالب اسالمی ایران /تستی
منبع درس :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.

انقالب اسالمی ایران تاليف دكتر جواد منصوری


مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  :دقيقه



بخش دوم درس

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان:

دقيقه

مدت زمان  :دقيقه

