
 
 

 

  

 
 

 

 2مجازی اندیشه اسالمی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:               پرستاریگروه آموزشی:                پرستاری حضرت زینب )س(:   هدانشکد

 25/06/1399 تاریخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلی  : 

  15-13 ساعت:   سه شنبه روز:     2اندیشه اسالمی نام درس )واحد(  :  

  تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 ابوالحسن مویدی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 ابوالحسن مویدی :مدرس   دقيقه 40مدت كالس:  

 16/06/1399 تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 پیشینه دین و پیامبری :  جلسهعنوان 

 آشنایی دانشجو به مراتب دین و چگونگی پیدایش شرایع ابراهیمی :   جلسهکلی هدف 

پیدایش و فرجام یهود و مسیحیت و شناخت اجمالی کتاب مقدس و اعتبار آن و تاثیر اسالم در پیشرفت :  اختصاصیاهداف 
 تمدن اسالمی 

 مجازی    روش آموزش :  

 - امکانات آموزشی : 

 -فعالیت آموزشی :   

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

 آیت ا... جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی – 2اندیشه 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 

 دوم درس  بخش 

 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

 



 
 

 

  

 
 

 

  2مجازی اندیشه اسالمی  (lesson Planطرح درس روزانه )

 دومجلسه 
 

 آموزشی:    پرستاری               مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری دانشکده:   پرستاری حضرت زینب )س(            گروه

 01/07/1399 تاریخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلی  : 

  15-13 ساعت:   سه شنبه روز:     2اندیشه اسالمی نام درس )واحد(  :  

  تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 مویدی ابوالحسنمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 ابوالحسن مویدی :مدرس   دقيقه 40مدت كالس:  

 16/06/1399 تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 2 پیشینه دین و پیامبری :  جلسهعنوان 

 آشنایی دانشجو به مراتب دین و چگونگی پیدایش شرایع ابراهیمی :   جلسههدف کلی 

مقدس و اعتبار آن و تاثیر اسالم در پیشرفت  پیدایش و فرجام یهود و مسیحیت و شناخت اجمالی کتاب:  اختصاصیاهداف 
 تمدن اسالمی 

 مجازی    روش آموزش :  

 - امکانات آموزشی : 

 -فعالیت آموزشی :   

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

 آیت ا... جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی – 2اندیشه 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 

 

الرستان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 
 

  

 
 

 

  2مجازی اندیشه اسالمی  (lesson Planوزانه )طرح درس ر

 سومجلسه 
 

 دانشکده:   پرستاری حضرت زینب )س(            گروه آموزشی:    پرستاری               مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری

 08/07/99 تاریخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلی  : 

  15-13 ساعت:   سه شنبه روز:     2اندیشه اسالمی نام درس )واحد(  :  

  تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 ابوالحسن مویدیمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 ابوالحسن مویدی :مدرس   دقيقه 40مدت كالس:  

 16/06/1399 تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 3 پیشینه دین و پیامبری :  جلسهعنوان 

 دانشجو به مراتب دین و چگونگی پیدایش شرایع ابراهیمی آشنایی :   جلسههدف کلی 

پیدایش و فرجام یهود و مسیحیت و شناخت اجمالی کتاب مقدس و اعتبار آن و تاثیر اسالم در پیشرفت :  اختصاصیاهداف 
 تمدن اسالمی 

 مجازی    روش آموزش :  

 - امکانات آموزشی : 

 -فعالیت آموزشی :   

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

 آیت ا... جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی – 2اندیشه 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 

 :    دقيقهمدت زمان 

 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

 



 
 

  

 
 

 

  2مجازی اندیشه اسالمی  (lesson Planطرح درس روزانه )

 چهارمجلسه 
 

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری              دانشکده:   پرستاری حضرت زینب )س(            گروه آموزشی:    پرستاری 

 15/07/1399 تاریخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلی  : 

  15-13 ساعت:   سه شنبه روز:     2اندیشه اسالمی نام درس )واحد(  :  

  تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 ابوالحسن مویدیمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 ابوالحسن مویدی :مدرس   دقيقه 40مدت كالس:  

 16/06/1399 تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 1اهداف، ابعاد و قلمرو دین  :  جلسهعنوان 

 ضرورت نبوت :   جلسههدف کلی 

  بررسی و اهداف هشتگانه بعثت پیامبران از یادآوری فطریات تا کمال فضایل اخالقی:  اختصاصیاهداف 

 مجازی    روش آموزش :  

 - ت آموزشی : امکانا

 -فعالیت آموزشی :   

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

 آیت ا... جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی – 2اندیشه اسالمی  منبع درس :

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

 کلیات درس  

 ول درس بخش ا 

  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 

 

 

ت بهداشتی درمانی الرستاندانشکده علوم پزشکی و خدما  

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



  

 
 

 

  2مجازی اندیشه اسالمی  (lesson Planطرح درس روزانه )

 پنجمجلسه 
 

 دانشکده:   پرستاری حضرت زینب )س(            گروه آموزشی:    پرستاری               مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری

 22/07/1399 تاریخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلی  : 

  15-13 ساعت:   سه شنبه روز:     2اندیشه اسالمی نام درس )واحد(  :  

  تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 ابوالحسن مویدیمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 ابوالحسن مویدی :مدرس   دقيقه 40مدت كالس:  

 16/06/1399 تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 2اهداف، ابعاد و قلمرو دین  :  جلسهعنوان 

 معنای وحی ، معجزه و عصمت :   جلسههدف کلی 

 بررسی و تحلیل مسائل فوق :  اختصاصیاهداف 

     مجازیروش آموزش :  

 - امکانات آموزشی : 

 -فعالیت آموزشی :   

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

 آیت ا... جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی – 2اندیشه اسالمی  منبع درس :

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

 درس کلیات  

  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

 



  

 
 

 

  2مجازی اندیشه اسالمی  (lesson Planطرح درس روزانه )

 ششمجلسه 
 

 رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری دانشکده:   پرستاری حضرت زینب )س(            گروه آموزشی:    پرستاری               مقطع /

 29/07/1399 تاریخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلی  : 

  15-13 ساعت:   سه شنبه روز:     2اندیشه اسالمی نام درس )واحد(  :  

  نشجویان  :تعداد دا نوع واحد: نظری

 ابوالحسن مویدیمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 ابوالحسن مویدی :مدرس   دقيقه 40مدت كالس:  

 16/06/1399 تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 3اهداف، ابعاد و قلمرو دین  :  جلسهعنوان 

 اهداف کلی نقش دین در زندگی دنیایی انسان :   جلسههدف کلی 

 ، جامعیت آن و رفع شبهات  تحلیل و اهمیت دین:  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 – 2اندیشه اسالمی  منبع درس :

 مدت زمان:      دقيقه ضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های ح:    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 

 

 

 

لوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستاندانشکده ع  

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



  

 
 

 

  2یشه اسالمی مجازی اند (lesson Planطرح درس روزانه )

 هفتمجلسه 
 

 دانشکده:   پرستاری حضرت زینب )س(            گروه آموزشی:    پرستاری               مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری

 06/08/1399 تاریخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلی  : 

  15-13 ساعت:   شنبه  سهروز:     2اندیشه اسالمی نام درس )واحد(  :  

  تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 ابوالحسن مویدیمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 ابوالحسن مویدی :مدرس   دقيقه 40مدت كالس:  

 16/06/1399 تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 سکوالریسم :  جلسهعنوان 

 بررسی  مبانی سکوالریسم و زمینه تشکیل آن :   جلسههدف کلی 

 و نقد و تحلیل و نقض آن  سکوالریسم گرایش مسیحیت به بررسی :  اختصاصیف اهدا

 مجازی    روش آموزش :  

 - امکانات آموزشی : 

 -فعالیت آموزشی :   

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

 ییآیت ا... جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضا – 2اندیشه 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

 



  

 
 

 

  2مجازی اندیشه اسالمی  (lesson Planطرح درس روزانه )

 هشتمجلسه 
 

 سی پرستاریدانشکده:   پرستاری حضرت زینب )س(            گروه آموزشی:    پرستاری               مقطع / رشته تحصیلی: کارشنا

 20/08/1399 تاریخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلی  : 

  15-13 ساعت:   سه شنبه روز:     2اندیشه اسالمی درس )واحد(  :   نام

  تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 ابوالحسن مویدیمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 ابوالحسن مویدی :مدرس   دقيقه 40مدت كالس:  

 16/06/1399 تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 لیبرالیسم :  جلسهعنوان 

 سی  مبانی لیبرالیسم و زمینه تشکیل آنبرر :   جلسههدف کلی 

 و نقض آن محتوا نقد تحلیل مبانی ، :  اختصاصیاهداف 

 مجازی    روش آموزش :  

 - امکانات آموزشی : 

 -فعالیت آموزشی :   

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

 و دکتر محمد محمدرضاییآیت ا... جعفر سبحانی  – 2اندیشه 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

 



  

 
 

 

  2مجازی اندیشه اسالمی  (lesson Planطرح درس روزانه )

 نهمجلسه 
 

 دانشکده:   پرستاری حضرت زینب )س(            گروه آموزشی:    پرستاری               مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری

 27/08/1399 ارائه درس :تاریخ  1400-1399سال تحصيلی  : 

  15-13 ساعت:   سه شنبه روز:     2اندیشه اسالمی نام درس )واحد(  :  

  تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 ابوالحسن مویدیمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 ابوالحسن مویدی :مدرس   دقيقه 40مدت كالس:  

 16/06/1399 تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 مشترک دین و راز تعدد شریعت ها گوهر :  جلسهعنوان 

 جامعیت ، جاودانگی و ابزارهای جاودانگی اسالم :   جلسههدف کلی 

  بررسی کثرت گرایی و گوهر مشترک:  اختصاصیاهداف 

 مجازی    روش آموزش :  

 - امکانات آموزشی : 

 -فعالیت آموزشی :   

 مپایان تر –میان ترم  –عنوان و نوع آزمون :  کوییز 

 آیت ا... جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی – 2اندیشه 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

 موزشیواحد برنامه ریزی درسی و آ

 



  

 
 

 

  2مجازی اندیشه اسالمی  (lesson Planطرح درس روزانه )

 دهمجلسه 
 

 دانشکده:   پرستاری حضرت زینب )س(            گروه آموزشی:    پرستاری               مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری

 04/09/1399تاریخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلی  : 

  15-13 ساعت:   سه شنبه روز:     2اندیشه اسالمی نام درس )واحد(  :  

  تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 ابوالحسن مویدیمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 ابوالحسن مویدی :مدرس   دقيقه 40مدت كالس:  

 16/06/1399 ن / بازنگری:تاریخ تدوی
 

 1شناخت اسالم  :  جلسهعنوان 

 معرفی کتاب )قرآن( ، سنت و عقل در اسالم  :   جلسههدف کلی 

له عدم تحریف قرآن و توجه به تداوم و تبیین اسالم بوسیله بهره مندی از شناخت عمومی از قرآن و مسا:  اختصاصیاهداف 
  سنت و عقل

 مجازی    روش آموزش :  

 - امکانات آموزشی : 

 -فعالیت آموزشی :   

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

 آیت ا... جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی – 2اندیشه 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

 



  

 
 

 

  2مجازی اندیشه اسالمی  (lesson Planطرح درس روزانه )

 دهمیازجلسه 
 

 پرستاری حضرت زینب )س(            گروه آموزشی:    پرستاری               مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری دانشکده:  

 11/09/1399تاریخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلی  : 

  15-13 ساعت:   سه شنبه روز:     2اندیشه اسالمی نام درس )واحد(  :  

  شجویان  :تعداد دان نوع واحد: نظری

 ابوالحسن مویدیمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 ابوالحسن مویدی :مدرس   دقيقه 40مدت كالس:  

 16/06/1399 تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 2شناخت اسالم  :  جلسهعنوان 

 معرفی کتاب )قرآن( ، سنت و عقل در اسالم  :   جلسههدف کلی 

تحریف قرآن و توجه به تداوم و تبیین اسالم بوسیله بهره مندی از  شناخت عمومی از قرآن و مسئله عدم:  اختصاصیاهداف 
  سنت و عقل

 مجازی    روش آموزش :  

 - امکانات آموزشی : 

 -فعالیت آموزشی :   

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

 درضاییآیت ا... جعفر سبحانی و دکتر محمد محم – 2اندیشه 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

 مه ریزی درسی و آموزشیواحد برنا

 



 

  

 
 

 

  2مجازی اندیشه اسالمی  (lesson Planطرح درس روزانه )

 دوازدهم جلسه 
 

 دانشکده:   پرستاری حضرت زینب )س(            گروه آموزشی:    پرستاری               مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری

 18/09/1399تاریخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلی  : 

  15-13 ساعت:   سه شنبه روز:     2اندیشه اسالمی نام درس )واحد(  :  

  تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 ابوالحسن مویدیمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 ابوالحسن مویدی :مدرس   دقيقه 40مدت كالس:  

 16/06/1399 تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 3شناخت اسالم  :  جلسهعنوان 

 خاتمیت و روش فهم دین  :   جلسههدف کلی 

  بررسی و تحلیل نظریه اقبال الهوری و منابع فهم دین:  اختصاصیاهداف 

 مجازی    روش آموزش :  

 - امکانات آموزشی : 

 -فعالیت آموزشی :   

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

 فر سبحانی و دکتر محمد محمدرضاییآیت ا... جع – 2اندیشه 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

 



 

 

  

 
 

 

  2مجازی اندیشه اسالمی  (lesson Planطرح درس روزانه )

 زدهمسيجلسه 
 

 س(            گروه آموزشی:    پرستاری               مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاریدانشکده:   پرستاری حضرت زینب )

 25/09/1399تاریخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلی  : 

  15-13 ساعت:   سه شنبه روز:     2نام درس )واحد(  :  اندیشه اسالمی 

  تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 ابوالحسن مویدی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 ابوالحسن مویدی :مدرس   دقيقه 40مدت كالس:  

 16/06/1399 تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 1 امامت و والیت :  جلسهعنوان 

  نیاز به وجود امام –تاریخ پیدایش اختالف درباره امامت  :   جلسههدف کلی 

 -:  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 – 2اندیشه 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 و نتیجه گیری جمع بندی 

 

 

 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 پزشکی مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 

  

 
 

 

  2مجازی اندیشه اسالمی (  (lesson Planطرح درس روزانه )

 چهاردهمجلسه 
 

 دانشکده:   پرستاری حضرت زینب )س(            گروه آموزشی:    پرستاری               مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری

 02/10/1399تاریخ ارائه درس : 1400-1399:   سال تحصيلی

  15-13 ساعت:   سه شنبه روز:     2نام درس )واحد(  :  اندیشه اسالمی 

  تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 ابوالحسن مویدی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 ابوالحسن مویدی :مدرس   دقيقه 40مدت كالس:  

 16/06/1399 تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 2امامت و والیت  :  جلسهعنوان 

 مهدویت :   جلسههدف کلی 

سیمای جهان در عصر ظهور –راز طول عمر حضرت مهدی )عج( -راز غیبت –قرآن و غیبت  : 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 – 2اندیشه 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

 دقيقه   مدت زمان : 

 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

 


