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 1مجازی اندیشه اسالمی(lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول
 

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

 22/06/1401تاریخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلی  : 

  17-19ساعت:  شنبهسه روز:     (1)اندیشه اسالمینام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 محمود آهسته مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمود آهسته:مدرس دقيقه80مدت كالس:  

 16/06/1401 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

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 

 

  

 
 

 

 1مجازی اندیشه اسالمی (   (lesson Planطرح درس روزانه

 دومجلسه 
 

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

 29/06/1401 تاریخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلی  : 

 17-19 شنبه  ساعت:سه روز:     (1)اندیشه اسالمینام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 محمود آهستهمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمود آهسته:مدرس دقيقه 80مدت كالس:  

 16/06/1401تاریخ 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

 دقيقه مدت زمان :   

 مدت زمان:      دقيقه

  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

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 

  

 
 

 

 1اندیشه اسالمی مجازی(  (lesson Planطرح درس روزانه 

 سومجلسه 
 

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

 05/07/1401 تاریخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلی  : 

 17-19سه شنبه  ساعت: روز:     (1)اندیشه اسالمی نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : واحد: نظرینوع 

 محمود آهستهمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمود آهسته:مدرس دقيقه 80مدت كالس:  

 16/06/1401تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 1 وجود خدا:  جلسهعنوان 

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

 اثبات وجود خدا با محوریت برهان فطرت:  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 کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت :    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

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 

  

 
 

 

 1مجازی اندیشه اسالمی (  (lesson Planطرح درس روزانه )

 چهارمجلسه 
 

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

 12/07/1401 تاریخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلی  : 

 17-19سه شنبه  ساعت: روز:     (1)اندیشه اسالمینام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 محمود آهستهمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمود آهسته:مدرس دقيقه 80مدت كالس:  

 16/06/1401تاریخ 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 

 

 

بهداشتی درمانی الرستاندانشکده علوم پزشکی و خدمات   

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



  

 
 

 

 1مجازی اندیشه اسالمی (  (lesson Planطرح درس روزانه )

 پنجمجلسه 
 

 اتاق عمل یکارشناسمقطع / رشته تحصیلی:     عمومی ضرت زینب )س(            گروه آموزشی: یعلوم پزشکدانشکده:   

 19/07/1401تاریخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلی  : 

 17-19سه شنبه  ساعت: روز:      (1)اندیشه اسالمی نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 محمود آهستهمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمود آهسته:مدرس دقيقه 80مدت كالس:  

 16/06/1401 تاریخ 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

 
عملگروه اتاق   

 



  

 
 

 

 1مجازی اندیشه اسالمی (  (lesson Planطرح درس روزانه )

 ششمجلسه 
 

 اتاق عمل یکارشناسمقطع / رشته تحصیلی:          عمومیحضرت زینب )س(       گروه آموزشی:   یعلوم پزشکدانشکده:  

 26/07/1401 تاریخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلی  : 

 17-19سه شنبه  ساعت: روز:      (1)اندیشه اسالمی نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 محمود آهستهمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمود آهسته:مدرس دقيقه 80مدت كالس:  

 16/06/1401 تاریخ 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

 
 گروه اتاق عمل

 



  

 
 

 

 1مجازی اندیشه اسالمی (  (lesson Planطرح درس روزانه )

 هفتمجلسه 
 

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

 03/08/1401 تاریخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلی  : 

 17-19سه شنبه  ساعت: روز:     (1)اندیشه اسالمی نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 محمود آهستهمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمود آهسته:مدرس دقيقه 80مدت كالس:  

 16/06/1401 تاریخ 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

 
 گروه اتاق عمل

 



  

 
 

 

 1مجازی اندیشه اسالمی (  (lesson Planطرح درس روزانه )

 هشتمجلسه 
 

 اتاق عملپ یکارشناسمقطع / رشته تحصیلی:   عمومی:    حضرت زینب )س(      گروه آموزشی یعلوم پزشکدانشکده:   

 10/08/1401 :تاریخ ارائه درس  1401-1402سال تحصيلی  : 

 17-19سه شنبه  ساعت: روز:     (1)اندیشه اسالمی نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 محمود آهستهمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمود آهسته:مدرس دقيقه80مدت كالس:  

 16/06/1401 تاریخ 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

 
عملگروه اتاق   

 



  

 
 

 

 1مجازی اندیشه اسالمی (  (lesson Planطرح درس روزانه )

 نهمجلسه 
 

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

 17/08/1401تاریخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلی  : 

 17-19سه شنبه  ساعت: روز:     (1)اندیشه اسالمی نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 محمود آهستهمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمود آهسته:مدرس دقيقه80مدت كالس:  

 16/06/1401 تاریخ 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

 
 گروه اتاق عمل

 



  

 
 

 

 1مجازی اندیشه اسالمی (  (lesson Planطرح درس روزانه )

 دهمجلسه 
 

 ملاتاق ع یکارشناسمقطع / رشته تحصیلی:               عمومیگروه آموزشی:    حضرت زینب )س(     یعلوم پزشکدانشکده:   

 24/08/1401 تاریخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلی  : 

 17-19سه شنبه  ساعت: روز:     (1)اندیشه اسالمی نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 محمود آهستهمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمود آهسته:مدرس دقيقه 80مدت كالس:  

 16/06/1401 تاریخ 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

 
 گروه اتاق عمل

 



  

 
 

 

 1مجازی اندیشه اسالمی (   (lesson Planطرح درس روزانه )

 دهمیازجلسه 
 

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

 01/09/1401 ارائه درس : تاریخ 1401-1402سال تحصيلی  : 

 17-19سه شنبه  ساعت: روز:        (1)اندیشه اسالمی نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 محمود آهستهمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمود آهسته:مدرس دقيقه 80مدت كالس:  

 16/06/1401 تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 2توحید و شرک :  جلسهعنوان 

 ید و نماز در زندگیی و تببین آثار کلی اعتقاد به توحبررس:   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

 پزشکیمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم 

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

  

 
 

 

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

 دوازدهم جلسه 
 

 ملاتاق ع یکارشناسشته تحصیلی: مقطع / ر        عمومی )س(            گروه آموزشی: حضرت زینب  یعلوم پزشکدانشکده:   

 08/09/1401تاریخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلی  : 

 17-19سه شنبه  ساعت: روز:     (1)اندیشه اسالمینام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 محمود آهستهمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمود آهسته:مدرس دقيقه80مدت كالس:  

 16/06/1401 تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 و مراتب آن دیتوح:  جلسهعنوان 

 تشریع، توحید عبادی و ...بررسی توحید ذاتی، صفاتی، توحید در :   جلسههدف کلی 

دانشجو اقسام و مراتب توحید را بداند و آن ها را از هم تفکیک کند و آیات مربوط به هر یک را تشخیص :  اختصاصیاهداف 
 دهد.

 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:      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

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

 

  

 
 

 

 1مجازی اندیشه اسالمی (  (lesson Planطرح درس روزانه )

 زدهمسيجلسه 
 

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

 115/09/1401تاریخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلی  : 

 17-19 سه شنبه  ساعت:روز:       (1)نام درس )واحد(  :  اندیشه اسالمی 

 تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 محمود آهستهمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمود آهسته:مدرس دقيقه80مدت كالس:  

 16/06/1401  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 توسل و تبرک:  جلسهعنوان 

 شود یم یبررس زین یاله اءیاول اویبزرگداشت، توسل، تبرک انب د،یاقسام توح انیضمن ب:   جلسههدف کلی 

 توسل و تبرک به ائمه اطهار علیهم السالم هیچ منافاتی با توحید الهی ندارد.:  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

 
 گروه اتاق عمل

 



 

  

 
 

 

 1مجازی اندیشه اسالمی (  (lesson Planطرح درس روزانه )

 چهاردهمجلسه 
 

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

 22/09/1401تاریخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلی  : 

 17-19سه شنبه  ساعت: روز:      (1)نام درس )واحد(  :  اندیشه اسالمی

 تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری

 محمود آهستهمسئول درس: 2 تعداد واحد:

 محمود آهسته:مدرس دقيقه80مدت كالس:  

 16/06/1401 تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 معاد نیبراه یشناخت و بررس:  جلسهعنوان 

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

  شود. یم انیانسان ب یویدن یآن در زندگ ریو تآث ینید یدر آموزه ها یمعاد شناس تیاهم :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

 
 گروه اتاق عمل

 



 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 1 یاسالم شهیاندمجازی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 پانزدهمجلسه 
 

 لاتاق عم یکارشناس مقطع / رشته تحصیلی:         عمومیگروه آموزشی:        )س(      نبیحضرت ز یعلوم پزشک : دانشکد

 29/09/1401تاریخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلی  :  

 17-19سه شنبه  ساعت: روز:     (1)یاسالم شهیاندنام درس )واحد(  :  

 ینظرنوع واحد:
 

 تعداد دانشجویان  :

 محمود آهستهمسئول درس: 2تعداد واحد:

 محمود آهسته:مدرس دقيقه80مدت كالس: 

 16/06/1401تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 انسان یمعاد و جاودانگ:  جلسهعنوان 

سههدف کلی  ستگ انیب:   جل ضرت ابراه یواب ست ح صحاب  میمعاد به روح، درخوا از خداوند در مورد زنده کردن مردگان، ا

 گریمشابه د یکهف، و نمونه ها

 

 معاد بازگشت انسان به دنیای اصلی هست که از مادیات بری بوده و روح غیر مادی در آنجا جاودانه هست. :  اختصاصیاهداف 

 

 مجازیروش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   

 تکلیف، میانترم، پایانترمعنوان و نوع آزمون : 

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

 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

 



  مدت زمان:      دقيقه بخش دوم درس 

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 

 

  

 

 

 1 یاسالم شهیاند یمجاز (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه شانزدهم
 

 لاتاق عم یکارشناس: یلیمقطع / رشته تحص         ی:   عمومی)س(          گروه آموزش نبیحضرت ز یدانشکد:  علوم پزشک

 06/10/1401ارائه درس :تاریخ  1401-1402سال تحصيلی  :  

 17-19سه شنبه  ساعت: روز:       (1)یاسالم شهیاندنام درس )واحد(  :  

 ینظرنوع واحد:
 

 تعداد دانشجویان  :

 محمود آهستهمسئول درس: 2تعداد واحد:

 محمود آهسته:مدرس قهيدق80مدت كالس: 

 16/06/1401تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 1مرگ یبررس:  جلسهعنوان 

 بررسی مرگ و آیا امری عدمی هست یا نه؟ نوع نگاه به مرگ چه تاثیری در رندگی دارد؟:   جلسههدف کلی 

 

 .ملحوظ داشت یوجود انسان انیپا یآن را به معنا دینبا یبه عبارت ستین یمرگ امر عدم:  اختصاصیاهداف 

 

   مجازی       روش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   

 انترمیپا انترم،یم ف،یتکلعنوان و نوع آزمون : 

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

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

 کلیات درس  

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 برنامه ریزی درسی و آموزشیواحد 

 



  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 

 

 
 

 

  

 
 

 

 1 یاسالم شهیاند یمجاز  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 هفدهمجلسه 
 

 لاتاق عم ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص         ی:   عمومی)س(          گروه آموزش نبیحضرت ز یدانشکد:  علوم پزشک

 13/10/1401تاریخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلی  :  

 17-19سه شنبه  ساعت: روز:      (1)یاسالم شهیاندنام درس )واحد(  :  

 ینظرنوع واحد:
 

 تعداد دانشجویان  :

 محمود آهستهمسئول درس: 2تعداد واحد:

 محمود آهسته:مدرس قهيدق80مدت كالس: 

 16/06/1401تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 2مرگ یبررس:  جلسهعنوان 

 اسرار مرگ و بقای روح پس از مرگ:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 روح امری غیر مادی است و با فنای جسد مادی از بین نمی رود بلکه باقی می ماند.

   مجازی       روش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   

 انترمیپا انترم،یم ف،یتکلعنوان و نوع آزمون : 

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

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

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 آموزش علوم پزشکیمركز مطالعات و توسعه 

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 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 

 


