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 1مجازی اندیشه اسالمی(lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول
 

 پرستاریکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:     عمومی گروه آموزشی:              حضرت زینب )س( یعلوم پزشک:   هدانشکد

 15/01/1400تاریخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلی  : 

 13-15ساعت:   یکشنبهروز:     (1)اندیشه اسالمینام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 آهستهمحمود  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمود آهسته:مدرس دقيقه 40مدت كالس:  

 16/10/1399 تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 انسان شناسی :  جلسهعنوان 

 شناخت ماهیت انسانی و بررسی ابعاد آن:   جلسههدف کلی 

 اهمیت انسان شناسی بعنوان مقدمه خدا شناسی و بیان حقیقت انسان:  اختصاصیاهداف 

 مجازی    روش آموزش :  

 -امکانات آموزشی : 

 -فعالیت آموزشی :   

 پایان ترم –میان ترم  –عنوان و نوع آزمون :  کوییز 

 آیت ا... جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی – 1اندیشه اسالمی منبع درس :

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

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 
 

 

  

 
 

 

 1مجازی اندیشه اسالمی (   (lesson Planطرح درس روزانه

 دومجلسه 
 

 پرستاری مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی   عمومینب )س(            گروه آموزشی:حضرت زیدانشکده:   علوم پزشکی 

 22/1/1400ارائه درس : تاریخ 1400-1399سال تحصيلی  : 

 13-15ساعت: کشنبهیروز:     (1)اندیشه اسالمینام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 محمود آهستهمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمود آهسته:مدرس دقيقه 40مدت كالس:  

 16/10/1399تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 ایمان :  جلسهعنوان 

 بیان معنای لغوی و اصطالحی ایمان، متعلقات ایمان:   جلسههدف کلی 

  تبیین رابطه ایمان و عمل و اختیار آدمی و تشکیک در ایمان :  اختصاصیاهداف 

 مجازی    روش آموزش :  

 -امکانات آموزشی : 

 -فعالیت آموزشی :   

 پایان ترم –میان ترم  –عنوان و نوع آزمون :  کوییز 

 آیت ا... جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی – 1اندیشه اسالمی منبع درس :

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

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 زمان:      دقيقهمدت 

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 پزشکیمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم 

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 
 

  

 
 

 

 1اسالمیمجازی اندیشه (  (lesson Planطرح درس روزانه 

 سومجلسه 
 

 پرستاریمقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی    عمومی حضرت زینب )س(     گروه آموزشی:  یعلوم پزشکدانشکده:   

 29/01/1400 تاریخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلی  : 

 13-15 ساعت: شنبهیکروز:     (1)اندیشه اسالمی نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 محمود آهستهمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمود آهسته:مدرس دقيقه 40مدت كالس:  

 16/10/1399تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 1 وجود خدا:  جلسهعنوان 

 و بررسی دالیل عقلی و نقلی آن بیان برهان بر وجود خدا:   جلسههدف کلی 

 با محوریت برهان فطرتاثبات وجود خدا :  اختصاصیاهداف 

 مجازی    روش آموزش :  

 -امکانات آموزشی : 

 -فعالیت آموزشی :   

 پایان ترم –میان ترم  –عنوان و نوع آزمون :  کوییز 

 آیت ا... جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی – 1اندیشه اسالمی منبع درس :

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

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 
 

  

 
 

 

 1مجازی اندیشه اسالمی (  (lesson Planطرح درس روزانه )

 چهارمجلسه 
 

 پرستاریمقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی  عمومی  )س(            گروه آموزشی:  حضرت زینب یعلوم پزشکدانشکده:   

 05/02/1400تاریخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلی  : 

 13-15 ساعت:شنبه  یکروز:     (1)اندیشه اسالمینام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 محمود آهستهمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمود آهسته:مدرس دقيقه 40مدت كالس:  

 16/10/1399تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 2وجود خدا :  جلسهعنوان 

 اثبات وجود خدا :   جلسههدف کلی 

 اثبات وجود خدا با محوریت برهان علی و معلولی:  اختصاصیاهداف 

 مجازی    روش آموزش :  

 -امکانات آموزشی : 

 -فعالیت آموزشی :   

 پایان ترم –میان ترم  –عنوان و نوع آزمون :  کوییز 

 آیت ا... جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی – 1اندیشه اسالمی منبع درس :

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

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

الرستاندانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



  

 
 

 

 1مجازی اندیشه اسالمی (  (lesson Planطرح درس روزانه )

 پنجمجلسه 
 

 پرستاریمقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی     عمومی ضرت زینب )س(            گروه آموزشی: یعلوم پزشکدانشکده:   

 12/02/1400تاریخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلی  : 

 13-15 ساعت:  شنبه  یکروز:      (1)اندیشه اسالمی نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 محمود آهستهمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمود آهسته:مدرس دقيقه 40مدت كالس:  

 16/10/1399تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 3وجود خدا  :  جلسهعنوان 

 اثبات وجود خدا:   جلسههدف کلی 

 اثبات وجود خدا با محوریت برهان نظم:  اختصاصیاهداف 

 مجازی    روش آموزش :  

 -امکانات آموزشی : 

 -فعالیت آموزشی :   

 پایان ترم –میان ترم  –عنوان و نوع آزمون :  کوییز 

 آیت ا... جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی – 1اندیشه اسالمی منبع درس :

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

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



  

 
 

 

 1مجازی اندیشه اسالمی (  (lesson Planطرح درس روزانه )

 ششمجلسه 
 

 پرستاریمقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی          عمومیحضرت زینب )س(       گروه آموزشی:   یعلوم پزشکدانشکده:  

 19/02/1400 تاریخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلی  : 

 13-15 ساعت:  شنبه  یکروز:      (1)اندیشه اسالمی نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 محمود آهستهمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمود آهسته:مدرس دقيقه 40مدت كالس:  

 16/10/1399تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 1صفات خدا  :  جلسهعنوان 

 تبیین اوصاف خدا و تحلیل دیدگاه ها در باب امکان شناخت اوصاف الهی :   جلسههدف کلی 

  بیان دیدگاه برتر در باب امکان شناخت اوصاف الهی)اثبات اثبات بال تشبیه(:  اختصاصیاهداف 

 مجازی    روش آموزش :  

 -امکانات آموزشی : 

 -فعالیت آموزشی :   

 پایان ترم –میان ترم  –عنوان و نوع آزمون :  کوییز 

 آیت ا... جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی – 1اندیشه اسالمی منبع درس :

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

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

خدمات بهداشتی درمانی الرستان دانشکده علوم پزشکی و  

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



  

 
 

 

 1مجازی اندیشه اسالمی (  (lesson Planطرح درس روزانه )

 هفتمجلسه 
 

 پرستاریمقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی )س(    گروه آموزشی: عمومی   حضرت زینب  یعلوم پزشکدانشکده:  

 26/02/1400تاریخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلی  : 

 13-15 ساعت:شنبه  یکروز:     (1)اندیشه اسالمی نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 محمود آهستهمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمود آهسته:مدرس دقيقه 40مدت كالس:  

 16/10/1399تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 2صفات خدا :  جلسهعنوان 

 تبیین راه های شناخت صفات الهی:   جلسههدف کلی 

 ضمن بیان راه های چهارگانه شناخت اوصاف خدا، واجدیت خداوند بر تمام اوصاف الهی تبیین می گردد.:  اختصاصیاهداف 

 مجازی    روش آموزش :  

 -امکانات آموزشی : 

 -فعالیت آموزشی :   

 پایان ترم –میان ترم  –عنوان و نوع آزمون :  کوییز 

 آیت ا... جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی – 1اندیشه اسالمی منبع درس :

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

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 آموزش علوم پزشکیمركز مطالعات و توسعه 

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



  

 
 

 

 1مجازی اندیشه اسالمی (  (lesson Planطرح درس روزانه )

 هشتمجلسه 
 

 پرستاریمقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی   عمومی:    حضرت زینب )س(      گروه آموزشی یعلوم پزشکدانشکده:   

 02/03/1400:تاریخ ارائه درس  1400-1399سال تحصيلی  : 

 13-15 ساعت:  شنبه  یکروز:     (1)اندیشه اسالمی نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 محمود آهستهمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمود آهسته:مدرس دقيقه 40مدت كالس:  

 16/10/1399تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 3صفات خدا:  جلسهعنوان 

 اعم از ذاتی و فعلی، سلبی و ثبوتی و ...بیان انواع صفات الهی :   جلسههدف کلی 

 تبیین صفات سبعه خداوند و توضیح آن بصورت جداگانه:  اختصاصیاهداف 

 مجازی    روش آموزش :  

 -امکانات آموزشی : 

 -فعالیت آموزشی :   

 پایان ترم –میان ترم  –عنوان و نوع آزمون :  کوییز 

 آیت ا... جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی – 1اندیشه اسالمی منبع درس :

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

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



  

 
 

 

 1مجازی اندیشه اسالمی (  (lesson Planطرح درس روزانه )

 نهمجلسه 
 

 پرستاریمقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی   عمومی حضرت زینب )س(      گروه آموزشی:  یعلوم پزشکدانشکده:   

 09/03/1400تاریخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلی  : 

 13-15 ساعت:شنبه  یکروز:     (1)اندیشه اسالمی نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 محمود آهستهمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمود آهسته:مدرس دقيقه 40مدت كالس:  

 16/10/1399تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 شر:  جلسهعنوان 

 تعریف شر و بیان اقسام آن:   جلسههدف کلی 

 تواند باعث بروز شر شود.در عالم شر مطلق وجود ندارد و ضمن نسبی بودن، اختیار و اعمال انسان می :  اختصاصیاهداف 

 مجازی    روش آموزش :  

 -امکانات آموزشی : 

 -فعالیت آموزشی :   

 پایان ترم –میان ترم  –عنوان و نوع آزمون :  کوییز 

 آیت ا... جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی – 1اندیشه اسالمی منبع درس :

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

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



  

 
 

 

 1مجازی اندیشه اسالمی (  (lesson Planطرح درس روزانه )

 دهمجلسه 
 

 پرستاریمقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی               عمومیگروه آموزشی:    حضرت زینب )س(     یعلوم پزشکدانشکده:   

 16/03/1400تاریخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلی  : 

 13-15 ساعت:   شنبه  یکروز:     (1)اندیشه اسالمی نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 محمود آهستهمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمود آهسته:مدرس دقيقه 40 مدت كالس: 

 16/10/1399تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 1توحید و شرک:  جلسهعنوان 

 بیان مراتب توحید و توضیح و تشریح آن، تبیین و ابطال تثلیث:   جلسههدف کلی 

 اثبات وحدانیت خداوند در تمام مراتب توحیدی :  اختصاصیاهداف 

 مجازی    روش آموزش :  

 -امکانات آموزشی : 

 -فعالیت آموزشی :   

 پایان ترم –میان ترم  –عنوان و نوع آزمون :  کوییز 

 آیت ا... جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی – 1اندیشه اسالمی منبع درس :

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

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

الرستاندانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



  

 
 

 

 1مجازی اندیشه اسالمی (   (lesson Planطرح درس روزانه )

 دهمیازجلسه 
 

 پرستاریمقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی   عمومی حضرت زینب )س(    گروه آموزشی:   یعلوم پزشکدانشکده:   

 23/03/1400تاریخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلی  : 

 13-15 ساعت:شنبه  یکروز:        (1)اندیشه اسالمی نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 محمود آهستهمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمود آهسته:مدرس دقيقه 40مدت كالس:  

 16/10/1399تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 2توحید و شرک :  جلسهعنوان 

 ضمن بیان اقسام توحید، بزرگداشت، توسل، تبرک انبیاو اولیاء الهی نیز بررسی می شود:   جلسههدف کلی 

 معرفی نماز بعنوان بهترین و واالترین تجلی در عبادت:  اختصاصیاهداف 

 مجازی    روش آموزش :  

 -امکانات آموزشی : 

 -فعالیت آموزشی :   

 پایان ترم –میان ترم  –عنوان و نوع آزمون :  کوییز 

 آیت ا... جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی –1اندیشه اسالمی منبع درس :

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

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 زمان :    دقيقه مدت

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 برنامه ریزی درسی و آموزشیواحد 

 



 

  

 
 

 

 1مجازی اندیشه اسالمی  (lesson Plan)طرح درس روزانه )

 دوازدهم جلسه 
 

 پرستاریشته تحصیلی: کارشناسی مقطع / ر        عمومی )س(            گروه آموزشی: حضرت زینب  یعلوم پزشکدانشکده:   

 30/03/1400تاریخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلی  : 

 13-15 ساعت:  شنبه  یکروز:     (1)اندیشه اسالمینام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 محمود آهستهمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمود آهسته:مدرس دقيقه 40مدت كالس:  

 16/10/1399تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 1معاد و جاودانگی انسان :  جلسهعنوان 

 منابع شناخت در معاد، اهتمام قران به معاد تبیین می کردد.معنای معاد، اهمیت معاد، :   جلسههدف کلی 

 اهمیت معاد شناسی در آموزه های دینی و تآثیر آن در زندگی دنیوی انسان بیان می شود.:  اختصاصیاهداف 

 مجازی    روش آموزش :  

 -امکانات آموزشی : 

 -فعالیت آموزشی :   

 پایان ترم –میان ترم  –عنوان و نوع آزمون :  کوییز 

 آیت ا... جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی – 1اندیشه اسالمی منبع درس :

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

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 

 

  

 
 

 

 1مجازی اندیشه اسالمی (  (lesson Planطرح درس روزانه )

 زدهمسيجلسه 
 

 پرستاریمقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی عمومی   )س(           گروه آموزشی: حضرت زینب  یعلوم پزشکدانشکده:   

 06/04/1400تاریخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلی  : 

 13-15 ساعت:شنبه  یکروز:       (1)نام درس )واحد(  :  اندیشه اسالمی 

 تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 محمود آهستهمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمود آهسته:مدرس دقيقه 40مدت كالس:  

 16/10/1399تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 2معاد و جاودانگی انسان :  جلسهعنوان 

سههدف کلی  ست :   جل ستگی معاد به روح، درخوا صحاب بیان واب ضرت ابراهیم از خداوند در مورد زنده کردن مردگان، ا ح

 کهف، و نمونه های مشابه دیگر

 معاد هم جسمانی هست و هم روحانی:  اختصاصیاهداف 

 مجازی    روش آموزش :  

 -امکانات آموزشی : 

 -فعالیت آموزشی :   

 پایان ترم –میان ترم  –عنوان و نوع آزمون :  کوییز 

 آیت ا... جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی – 1اندیشه اسالمی : منبع درس

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

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 دقيقه  مدت زمان:    

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 

 

  

 
 

 

 1مجازی اندیشه اسالمی (  (lesson Planطرح درس روزانه )

 چهاردهمجلسه 
 

 پرستاریمقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی    عمومی  )س(            گروه آموزشی:حضرت زینب علوم پزشکی دانشکده:   

 13/04/1400تاریخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلی  : 

 13-15 ساعت:شنبه  یکروز:      (1)نام درس )واحد(  :  اندیشه اسالمی

 تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 محمود آهستهمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمود آهسته:مدرس دقيقه 40مدت كالس:  

 16/10/1399تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 3معاد و جاودانگی انسان :  جلسهعنوان 

 بررسی انواع مرگ، تبیین براهین عقلی معاد، زندگی پس از مرگ و بررسی شبهات و پاسخ به آن:   جلسههدف کلی 

ن وجود انسانی ملحوظ داشتعبارتی نباید آن را به معنای پایامرگ امر عدمی نیست به  :اختصاصیاهداف   

 

 مجازی    روش آموزش :  

 -امکانات آموزشی : 

 -فعالیت آموزشی :   

 پایان ترم –میان ترم  –عنوان و نوع آزمون :  کوییز 

 آیت ا... جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی – 1اندیشه اسالمی منبع درس :

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

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 


