
 

  

 
 

 2مجازی اندیشه اسالمی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول
 

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

 17/01/1400تاریخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلی  : 

 17-19ساعت:   یکشنبهروز:     2اندیشه اسالمی نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 آهسته محمود مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمود آهسته:مدرس دقيقه 40مدت كالس:  

 16/10/1399 تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 پیشینه دین و پیامبری :  جلسهعنوان 

 بیان تعریف دین و پیشینه و سابقه آن در تاریخ:   جلسههدف کلی 

 پیدایش ادیان ابراهیمی و نقش آن در تبیین آموزه های وحیانی:  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 :

 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 

 

 
 

 

 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 
 

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

 24/1/1400تاریخ ارائه درس : 1400-1399تحصيلی  : سال 

 17-19 ساعت: کشنبهیروز:     2اندیشه 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:
 

 پیشینه دین و پیامبری :  جلسهعنوان 

 آشنایی با پیدایش و فرجام ادیان یهودیت و مسیحیت و جایگاه سیاسی آن:   جلسههدف کلی 

 شناخت اجمالی کتاب مقدس و اعتبار آن و تاثیر اسالم در پیشرفت تمدن اسالمی :  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 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

 



  

 
 

 

 2مجازی اندیشه اسالمی  (lesson Planطرح درس روزانه )

 سومجلسه 
 

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

 31/01/1400تاریخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلی  : 

 17-19ساعت: سه شنبهروز:     2اندیشه اسالمی نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 محمود آهسته مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمود آهسته :مدرس دقيقه 40مدت كالس:  

 16/10/1399تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 1 نیاهداف، ابعاد و قلمرو د:  جلسهعنوان 

 ضرورت وحی و پیامبری و بررسی عناصر محوری نبوت:   جلسههدف کلی 

 و تاکید آیات بر هر موردبیان اهداف فردی و اجتماعی  بعثت انبیاء :  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

 زمان:      دقيقه مدت

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 
 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 درسی و آموزشیواحد برنامه ریزی 

 



  

 
 

 

 2مجازی اندیشه اسالمی  (lesson Planطرح درس روزانه )

 چهارمجلسه 
 

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

 07/02/1400تاریخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلی  : 

 17-19ساعت:سه شنبه  روز:     2اندیشه اسالمی نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 محمود آهسته مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمود آهسته: مدرس دقيقه 40مدت كالس:  

 16/10/1399تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 2اهداف، ابعاد و قلمرو دین  :  جلسهعنوان 

 ضرورت نبوت :   جلسههدف کلی 

 معجزه،عصمت و اختیار و نقش دین در زندگی دنیاییبررسی :  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 صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    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 )

 پنجمجلسه 
 

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

 14/02/1400تاریخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلی  : 

 17-19ساعت:  سه شنبه  روز:      2اندیشه اسالمی نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 محمود آهسته مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمود آهسته  :مدرس دقيقه 40مدت كالس:  

 16/10/1399تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 3اهداف، ابعاد و قلمرو دین  :  جلسهعنوان 

 دینی -بررسی شبهات و دیدگاه های مختلف سیاسی:   جلسههدف کلی 

 دیدگاه های سکوالریسم، لیبرالیسم و ...بررسی و تحلیل :  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 جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

بهداشتی درمانی الرستان دانشکده علوم پزشکی و خدمات  

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



  

 
 

 

 2مجازی اندیشه اسالمی (  (lesson Planطرح درس روزانه )

 ششمجلسه 
 

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

 21/02/1400تاریخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلی  : 

 17- 19ساعت:  سه شنبه  روز:      2اندیشه 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:
 

 4اهداف، ابعاد و قلمرو دین  :  جلسهعنوان 

 و گوهر مشترک دیناهداف کلی نقش دین  :   جلسههدف کلی 

 تبیین و تحلیل دیدگاه های شمول گرایی، کثرت گرایی، انحصار گرایی :  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 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 

 



  

 
 

 

 2مجازی اندیشه اسالمی (  (lesson Planطرح درس روزانه )

 هفتمجلسه 
 

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

 28/02/1400تاریخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلی  : 

 17-19ساعت:سه شنبه  روز:     2اندیشه 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:
 

 5 نیاهداف، ابعاد و قلمرو د:  جلسهعنوان 

 نیرابطه علم و د:   جلسههدف کلی 

و بیان دیدگاه ها در رابطه با علم و دین؛ تعمل یا بررسی و تعامل علوم تجربی و دین در دین اسالم :  اختصاصیاهداف 
 ناسازگاری

 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 )

 هشتمجلسه 
 

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

 04/03/1400:تاریخ ارائه درس  1400-1399سال تحصيلی  : 

 17-19ساعت:  سه شنبه  روز:     2اندیشه 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:
 

 1شناخت اسالم:  جلسهعنوان 

 شناسایی و معرفی اسالم، قرآن و سنت:   جلسههدف کلی 

 در معارضه با قرآنتعریف اسالم، ابعاد اعجاز قرآن و ناتوانی 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 – 2اندیشه اسالمی منبع درس :

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

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

 11/03/1400تاریخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلی  : 

 17-19ساعت:سه شنبه  روز:     2اندیشه 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:
 

 2شناخت اسالم:  جلسهعنوان 

 تعریف سنت، جایگاه عقل، رابطه عقل و دین:   جلسههدف کلی 

 بیان حجیت سنت و رابطه عقل و دین در حوزه دین پژوهی:  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 جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مركز

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



  

 
 

 

 2مجازی اندیشه اسالمی (  (lesson Planطرح درس روزانه 

 دهمجلسه 
 

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

 18/03/1400تاریخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلی  : 

 17-19ساعت:   سه شنبه  روز:     2اندیشه 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:
 

 3شناخت اسالم:  جلسهعنوان 

 بررسی ابعاد کلی خاتمیت:   جلسههدف کلی 

پاسخ به برخی شبهات که خاتمیت را با برخی از زوایای دینی ناسازگار قلمداد می کنند و بیان روشمندی :  اختصاصیاهداف 
 فهم دین

 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 
 

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

 25/03/1400تاریخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلی  : 

 17-19ساعت:سه شنبه  روز:        2اندیشه 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:
 

 امامت و والیت:  جلسهعنوان 

 بیان معنای امامت و والیت و  تاریخچه اختالف در مسأله امامت و دستاوردهای آن:   جلسههدف کلی 

 از ضرورت نصب امام با ادله عقلی و نقلیشناخت عمومی :  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 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

 



 

  

 
 

 

 2مجازی اندیشه اسالمی   (lesson Plan)طرح درس روزانه )

 دوازدهم جلسه 
 

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

 01/03/1400تاریخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلی  : 

 17-19ساعت:  سه شنبه  روز:     2اندیشه 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:
 

 مهدویت:  جلسهعنوان 

 غیبت از منظر قرآن و راز غیبت:   جلسههدف کلی 

 بررسی طول عمر حضرت مهدی، معنای انتظار و سیمای جامعه:  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 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

 



 

 

  

 
 

 

 2مجازی اندیشه اسالمی (  (lesson Planطرح درس روزانه 

 زدهمسيجلسه 
 

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی اتاق عمل  عمومی    )س(           گروه آموزشی: حضرت زینب  یعلوم پزشکدانشکده:   

 08/04/1400تاریخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلی  : 

 17-19ساعت:سه شنبه  روز:       2نام 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:
 

 غیبتمرجعیت و والیت در عصر :  جلسهعنوان 

 ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت، معنای والیت فقیه و بیان تاریخچه آن:   جلسههدف کلی 

 نو ظهور نبودن عصر غیبت، ضرورت آن در جامعه اسالمی و جامع الشرایط بودم ولی فقیه:  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 جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 درسی و آموزشیواحد برنامه ریزی 

 



 

  

 
 

 

 2مجازی اندیشه اسالمی (  (lesson Planطرح درس روزانه 

 چهاردهمجلسه 
 

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

 15/04/1400تاریخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلی  : 

 17-19ساعت:سه شنبه  روز:       2)واحد(  :  اندیشه اسالمی نام درس 

 تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 محمود آهستهمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمود آهسته:مدرس دقيقه 40مدت كالس:  

 16/10/1399تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 2بتیدر عصر غ تیو وال تیمرجع:  جلسهعنوان 

 بیان اهداف و وظایف حکومت ولی فقیه، انتصابی یا انتخابی بودن آن:   جلسههدف کلی 

بودن والیت فقیه و والیی انتخابی : انتصابی،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

 دقيقهمدت 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

 


