
 
 

 

  

 

 

  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

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

 دومنيمسال  تاريخ ارائه درس: 1401-1402سال تحصيلي: 
 17-19 ساعت:                         17/11/1401 دوشنبهوز: ر صدر اسالم يليتحل خيتار: نام درس )واحد(

 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:
 عليرضا عطاری درس:مسئول  2 تعداد واحد:
 عليرضا عطاری :مدرس دقيقه 90: مدت كالس

 1401 بهمن :بازنگری /تدوين تاريخ
 

 از بعثت شيپي و مذهب يمردم ،يمياقل نظر العرب ازةريجز اوضاع:  جلسهعنوان 

 با بستر زماني و مكاني ظهور اسالمآشنايي :  جلسههدف کلی 

  : اختصاصیاهداف 
 العربةريجزبررسي وضعيت جغرافيايي . 1
 العربةريجز. بررسي اصناف و طبقات مردمي در 2
 قبل از اسالم العربةريجز. بررسي اديان و مذاهب در 3
 . بررسي فرهنگ و ادبيات عرب4
 فضايل جامعه عرب قبل از اسالمبررسي . 5
 رذائل و صفات منفي مردم عرب قبل از اسالمبررسي . 6

  سخنراني و پرسش و پاسخ، یبر كاوشگر يمبتن سيروش تدر روش آموزش :

 تبرديتخته واماژيک و اساليد، ويدئو پروژكتور، كامپيوتر، امکانات آموزشی : 

 ----عالیت آموزشی : ف

 ---- عنوان و نوع آزمون:

 .4، چ1398، نشر معارف، اسالم از آغاز تا واقعه طف يليتحل خيتاري، محمد، انيورك يميابراهمنبع درس : 

 دقيقه 10مدت زمان:     معرفي درس جديدآغازين و سنجش ايجاد  انگيزه، :  مقدمه 

 کلیات درس  
  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان:  

 دقيقه  10 مدت زمان:  

 دقيقه  30 مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان:    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 

 

 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



  

 

 

 ( lesson Plan)طرح درس روزانه 

 دومجلسه 
 

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

 نيمسال دوم تاريخ ارائه درس: 1401-1402سال تحصيلي: 
 17-19 ساعت:                         24/11/1401 وز: دوشنبهر صدر اسالم يليتحل خيتار: نام درس )واحد(

 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:
 عليرضا عطاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 عليرضا عطاری :مدرس دقيقه 90مدت كالس: 
 1401بهمن  :بازنگری /تاريخ تدوين

 

 العربةريجزی مركز بخش تمدن در نهيشيپعنوان جلسه : 

 ا و نياكان پيامبر)ص(خانه خد تيتول گاهيجا باآشنايي هدف کلی جلسه : 

  اهداف اختصاصی :
 حضرت ابراهيم)ع( به مكههدف مهاجرت . بررسي 1
 بررسي توليت خزاعيان بر خانه خدا . 2
 بررسي توليت قريش و فرزندان حضرت اسماعيل)ع( بر خانه خدا. 3

  سخنراني و پرسش و پاسخ، یبر كاوشگر يمبتن سيروش تدر روش آموزش :

 تبرديتخته واماژيک و اساليد، ويدئو پروژكتور، كامپيوتر، امکانات آموزشی : 

 ----عالیت آموزشی : ف

 ----عنوان و نوع آزمون: 

 .4، چ1398، نشر معارف، اسالم از آغاز تا واقعه طف يليتحل خيتاري، محمد، انيورك يميابراهمنبع درس : 

 دقيقه 10مدت زمان:     معرفي درس جديدآغازين و سنجش ايجاد  انگيزه، :  مقدمه 

 کلیات درس  
  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان:  

 دقيقه  10 مدت زمان:  

 دقيقه  30 مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان:    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 

 

 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



  

 

 

 ( lesson Plan)طرح درس روزانه 

 سومجلسه 

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

 نيمسال دوم تاريخ ارائه درس: 1401-1402سال تحصيلي: 
 17-19 ساعت:                         01/12/1401 وز: دوشنبهر صدر اسالم يليتحل خيتار: درس )واحد( نام

 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:
 عليرضا عطاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 عليرضا عطاری :مدرس دقيقه 90مدت كالس: 
 1401بهمن  :بازنگری /تاريخ تدوين

 

 سرگذشت پيامبر)ص( از تولد تا بعثتعنوان جلسه : 

 پيامبر)ص( در مكه قبل از اسالم گاهيجا باآشنايي هدف کلی جلسه : 

  اهداف اختصاصی :
 . بررسي آيين پيامبر)ص( و نياكان ايشان پيش از بعثت1
 . بررسي ماجرای پيمان حلف الفضول 2
 . بررسي ازدواج پيامبر)ص( با حضرت خديجه)س(3

  سخنراني و پرسش و پاسخ، یبر كاوشگر يمبتن سيروش تدر روش آموزش :

 تبردياساليد، ويدئو پروژكتور، كامپيوتر، تخته واامکانات آموزشی : 

 ارائه دانشجو عالیت آموزشی : ف

 ----عنوان و نوع آزمون: 

 .4، چ1398، معارفنشر ، اسالم از آغاز تا واقعه طف يليتحل خيتاري، محمد، انيورك يميابراهمنبع درس : 

 دقيقه 10مدت زمان:     معرفي درس جديدآغازين و سنجش ايجاد  انگيزه، :  مقدمه 

 کلیات درس  
  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان:  

 دقيقه  10 مدت زمان:  

 دقيقه  30 مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان:    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 برنامه ريزی درسي و آموزشيواحد 

 



  

 

 

 ( lesson Plan)طرح درس روزانه 

 چهارمجلسه 
 

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

 نيمسال دوم تاريخ ارائه درس: 1401-1402سال تحصيلي: 
 17-19 ساعت:                        08/12/1401 وز: دوشنبهر صدر اسالم يليتحل خيتار: نام درس )واحد(

 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:
 عليرضا عطاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 عليرضا عطاری :مدرس دقيقه 90مدت كالس: 
 1401بهمن  :بازنگری /تاريخ تدوين

 

 بعثت پيامبر)ص( و چالش های پيش روی ايشانعنوان جلسه : 

 در مكهاسالم چگونگي ظهور و گسترش  باآشنايي هدف کلی جلسه : 

  اهداف اختصاصی :
 آغاز وحي و بعثت پيامبر)ص(هنگامه . بررسي 1
 ايمان آورندگان به پيامبر)ص(نخستين . بررسي 2
 و جريان يوم الدار دعوت عمومي آغاز. بررسي 3
 واكنش قريش و مشركان در برابر آيين جديد بررسي .4

  سخنراني و پرسش و پاسخ، یبر كاوشگر يمبتن سيروش تدر روش آموزش :

 تبردياساليد، ويدئو پروژكتور، كامپيوتر، تخته واامکانات آموزشی : 

 ارائه دانشجو عالیت آموزشی : ف

 ----عنوان و نوع آزمون: 

 .4، چ1398، نشر معارف، اسالم از آغاز تا واقعه طف يليتحل خيتاري، محمد، انيورك يميابراهمنبع درس : 

 دقيقه 10مدت زمان:     معرفي درس جديدآغازين و سنجش ايجاد  انگيزه، :  مقدمه 

 کلیات درس  
  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان:  

 دقيقه  10 مدت زمان:  

 دقيقه  30 مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان:    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 

 

 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



  

 

 

 ( lesson Plan)طرح درس روزانه 

 پنجمجلسه 
 

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

 نيمسال دوم تاريخ ارائه درس: 1401-1402سال تحصيلي: 
 17-19 ساعت:                        15/12/1401 وز: دوشنبهر صدر اسالم يليتحل خيتار: نام درس )واحد(

 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:
 عليرضا عطاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 عطاریعليرضا  :مدرس دقيقه 90مدت كالس: 
 1401بهمن  :بازنگری /تاريخ تدوين

 

 یآغاز رسالت از مهاجرت مسلمانان به حبشه تا محاصره اقتصاد یها يسختعنوان جلسه : 

 یدوره گذار از جامعه جاهلي به جامعه نبو یچالش ها باآشنايي هدف کلی جلسه : 

  اهداف اختصاصی :
 هجرت مسلمانان به حبشهعلل و پيامدهای . بررسي 1
 پيمان محاصره اقتصادی. بررسي 2
  بار مسلمانان در شعب ابي طالبوضع رقت. بررسي 3
 حاميان پيامبر)ص(وفات عام الحزن و . بررسي 4
 سفر پيامبر)ص( به طائف. بررسي اهداف 5

  سخنراني و پرسش و پاسخ، یبر كاوشگر يمبتن سيروش تدر روش آموزش :

 تبرديپروژكتور، كامپيوتر، تخته وااساليد، ويدئو امکانات آموزشی : 

 ارائه دانشجو عالیت آموزشی : ف

 ----عنوان و نوع آزمون: 

 .4، چ1398، نشر معارف، اسالم از آغاز تا واقعه طف يليتحل خيتاري، محمد، انيورك يميابراهمنبع درس : 

 دقيقه 10مدت زمان:     معرفي درس جديدآغازين و سنجش ايجاد  انگيزه، :  مقدمه 

 کلیات درس  
  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان:  

 دقيقه  10 مدت زمان:  

 دقيقه  30 مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان:    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 

 

 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



  

 

 

 ( lesson Plan)طرح درس روزانه 

 ششمجلسه 
 

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

 نيمسال دوم تاريخ ارائه درس: 1401-1402سال تحصيلي: 
 17-19 ساعت:                        22/12/1401 وز: دوشنبهر صدر اسالم يليتحل خيتار: نام درس )واحد(

 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:
 عليرضا عطاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 عليرضا عطاری :مدرس دقيقه 90مدت كالس: 
 1401بهمن  :بازنگری /تاريخ تدوين

 

 هجرت پيامبر)ص( به يثربعنوان جلسه : 

 ت نبویحكوم سيسأو ت يثربدر چگونگي گسترش اسالم  باآشنايي هدف کلی جلسه : 

  اهداف اختصاصی :
 جنگ بعاث و اختالفات اوس  و خزرج. بررسي 1
 عقبه اول و دوم. بررسي پيمان 2
  توطئه قتل پيامبر)ص(. بررسي 3
 ليلةالمبيت. بررسي 4
 حوادث مهم سال اول و دوم هجرت پيامبر)ص( به مدينه. بررسي 5

  سخنراني و پرسش و پاسخ، یبر كاوشگر يمبتن سيروش تدر روش آموزش :

 تبردياساليد، ويدئو پروژكتور، كامپيوتر، تخته واامکانات آموزشی : 

  ارائه دانشجو عالیت آموزشی : ف

 ----عنوان و نوع آزمون: 

 .4، چ1398، نشر معارف، اسالم از آغاز تا واقعه طف يليتحل خيتاري، محمد، انيورك يميابراهمنبع درس : 

 دقيقه 10مدت زمان:     معرفي درس جديدآغازين و سنجش ايجاد  انگيزه، :  مقدمه 

 کلیات درس  
  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان:  

 دقيقه  10 مدت زمان:  

 دقيقه  30 مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان:    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 

 

 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 توسعه آموزش علوم پزشكيمركز مطالعات و 

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



  

 

 

 ( lesson Plan)طرح درس روزانه 

 هفتمجلسه 
 

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

 نيمسال دوم تاريخ ارائه درس: 1401-1402سال تحصيلي: 
 17-19 ساعت:                        14/01/1402 وز: دوشنبهر صدر اسالم يليتحل خيتار: نام درس )واحد(

 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:
 عليرضا عطاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 عليرضا عطاری :مدرس دقيقه 90مدت كالس: 
 1401بهمن  :بازنگری /تاريخ تدوين

 

 درگيری ها آغاز در مدينه مسلمانان و (ص)امبريپ تيموقععنوان جلسه : 

 انعقاد پيمان صلح با مشركان مكه آستانه تا (ص)امبريپغزوات جنگ ها و مهم ترين  باآشنايي هدف کلی جلسه : 

  اهداف اختصاصی :
 و بازتاب های آن بدر. بررسي جنگ 1
 درگيری پيامبر)ص( با يهوديان بني قينقاع . بررسي 2
  جنگ احد. بررسي 3
 واقعه رجيع و بئر معونه. بررسي 4
 غزوه بني نضير. بررسي 5
 . بررسي غزوه احزاب6
 . بررسي غزوه بني قريظه7
 . بررسي غزوه بني المصطلق8

  سخنراني و پرسش و پاسخ، یبر كاوشگر يمبتن سيروش تدر روش آموزش :

 تبرديتخته واماژيک و اساليد، ويدئو پروژكتور، كامپيوتر، امکانات آموزشی : 

 ارائه دانشجو عالیت آموزشی : ف

 ----عنوان و نوع آزمون: 

 .4، چ1398، نشر معارف، اسالم از آغاز تا واقعه طف يليتحل خيتاري، محمد، انيورك يميابراهمنبع درس : 

 دقيقه 10مدت زمان:     معرفي درس جديدآغازين و سنجش ايجاد  انگيزه، :  مقدمه 

 کلیات درس  
  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان:  

 دقيقه  10 مدت زمان:  

 دقيقه  30 مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان:    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 

 

 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



  

 

 

 ( lesson Plan)طرح درس روزانه 

 هشتمجلسه 
 

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

 نيمسال دوم تاريخ ارائه درس: 1401-1402سال تحصيلي: 
 17-19 ساعت:                        21/01/1402 وز: دوشنبهر صدر اسالم يليتحل خيتار: نام درس )واحد(

 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:
 عليرضا عطاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 عليرضا عطاری :مدرس دقيقه 90مدت كالس: 
 1401بهمن  :بازنگری /تاريخ تدوين

 

 جايگاه مسلمانان و پيامبر)ص( از فتح خيبر تا فتح مكهو  صلح حديبيهعنوان جلسه : 

 فتح مكه زمينه های باآشنايي جلسه : هدف کلی 

  اهداف اختصاصی :
 صلح حديبيه و پيامدهای آنبررسي . 1
 غزوه خيبربررسي . 2
  نامه پيامبر)ص( به پادشاهان جهان. بررسي 3
 عهدشكني قريش و فتح مكه . بررسي 4

  سخنراني و پرسش و پاسخ، یبر كاوشگر يمبتن سيروش تدر روش آموزش :

 تبرديتخته واماژيک و اساليد، ويدئو پروژكتور، كامپيوتر، امکانات آموزشی : 

 ارائه دانشجو عالیت آموزشی : ف

 ----عنوان و نوع آزمون: 

 .4، چ1398، نشر معارف، اسالم از آغاز تا واقعه طف يليتحل خيتاري، محمد، انيورك يميابراهمنبع درس : 

 دقيقه 10مدت زمان:     معرفي درس جديدآغازين و سنجش ايجاد  انگيزه، :  مقدمه 

 کلیات درس  
  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان:  

 دقيقه  10 مدت زمان:  

 دقيقه  30 مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان:    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 

 

 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 برنامه ريزی درسي و آموزشيواحد 

 



  

 

 

 ( lesson Plan)طرح درس روزانه 

 نهمجلسه 
 

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

 نيمسال دوم تاريخ ارائه درس: 1401-1402سال تحصيلي: 
 17-19 ساعت:                        28/01/1402 وز: دوشنبهر صدر اسالم يليتحل خيتار: نام درس )واحد(

 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:
 عليرضا عطاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 عليرضا عطاری :مدرس دقيقه 90مدت كالس: 
 1401بهمن  :بازنگری /تاريخ تدوين

 

 خمريغدی واقعه پيامدهای فتح مكه وعنوان جلسه : 

 علي بن ابي طالب)ع( واليتجنگ های خارجي دوران پيامبر)ص( و تثبيت  باآشنايي جلسه : هدف کلی 

  اهداف اختصاصی :
 جنگ حنين. بررسي 1
  غزوه طائف. بررسي 2
 داليل نارضايتي انصار از تقسيم غنائم جنگي. بررسي 3
 بررسي جنگ های خارجي دوران پيامبر)ص(؛ سريه موته، غزوه تبوک. 4
 . پيمان صلح با نصارای نجران5
 . حجةالوداع و واقعه غديرخم6

  سخنراني و پرسش و پاسخ، یبر كاوشگر يمبتن سيروش تدر آموزش :روش 

 تبرديتخته واماژيک و اساليد، ويدئو پروژكتور، كامپيوتر، امکانات آموزشی : 

 ارائه دانشجو عالیت آموزشی : ف

 ----عنوان و نوع آزمون: 

 .4، چ1398، نشر معارف، اسالم از آغاز تا واقعه طف يليتحل خيتاري، محمد، انيورك يميابراهمنبع درس : 

 دقيقه 10مدت زمان:     معرفي درس جديدآغازين و سنجش ايجاد  انگيزه، :  مقدمه 

 کلیات درس  
  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان:  

 دقيقه  10 مدت زمان:  

 دقيقه  30 مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان:    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 

 

 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



  

 

 

 ( lesson Plan)طرح درس روزانه 

 تعطيل رسمي )عيد سعيد فطر( 04/02/1402دوشنبه : دهمجلسه 

 جلسه يازدهم
 

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

 نيمسال دوم تاريخ ارائه درس: 1401-1402سال تحصيلي: 
 17-19 ساعت:                        11/02/1402 وز: دوشنبهر صدر اسالم يليتحل خيتار: نام درس )واحد(

 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:
 عليرضا عطاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 عليرضا عطاری :مدرس دقيقه 90مدت كالس: 
 1401بهمن  :بازنگری /تاريخ تدوين

 

 )ص(امبريرحلت پپس از  یبحران هاعنوان جلسه : 

 خليفه اول ابوبكر بن ابي قحافه نديبه قدرت رس مسأله جانشيني وآشنايي با هدف کلی جلسه : 

  اهداف اختصاصی :
 ارتداد قبايل عرب. بررسي 1
  واقعه سقيفه بني ساعده. بررسي 2
 سرنوشت سعد بن عباده . بررسي 3
 ماجرای فدک و شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(. بررسي 4

  سخنراني و پرسش و پاسخ، یبر كاوشگر يمبتن سيروش تدر روش آموزش :

 تبرديتخته واماژيک و اساليد، ويدئو پروژكتور، كامپيوتر، امکانات آموزشی : 

  ارائه دانشجو عالیت آموزشی : ف

 آزمون ميان ترمعنوان و نوع آزمون: 

 .4، چ1398، معارفنشر ، اسالم از آغاز تا واقعه طف يليتحل خيتاري، محمد، انيورك يميابراهمنبع درس : 

 دقيقه 10مدت زمان:     معرفي درس جديدآغازين و سنجش ايجاد  انگيزه، :  مقدمه 

 کلیات درس  
  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان:  

 دقيقه  10 مدت زمان:  

 دقيقه  30 مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان:    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 

 

 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



  

 

 

 ( lesson Plan)طرح درس روزانه 

 دوازدهمجلسه 
 

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

 نيمسال دوم تاريخ ارائه درس: 1401-1402سال تحصيلي: 
 17-19 ساعت:                        18/02/1402 وز: دوشنبهر صدر اسالم يليتحل خيتار: نام درس )واحد(

 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:
 عليرضا عطاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 عليرضا عطاری :مدرس دقيقه 90مدت كالس: 
 1401بهمن  :بازنگری /تاريخ تدوين

 

 سوم فهيحوادث دوران خلفا تا كشته شدن خلعنوان جلسه : 

 و زمينه های شكل گيری انحرافات در جامعه اسالميفتوحات با مسأله آشنايي : هدف کلی جلسه 

  اختصاصی : اهداف
 دوره خالفت عمر بن خطاب. بررسي 1
 عوامل زوال ساسانيان. بررسي 2
  سياست اقتصادی خليفه دوم و پيدايش شكاف طبقاتي. بررسي 3
 داليل انحطاط ارزش های اخالقي در جامعه اسالمي. بررسي 4
 . بررسي عوامل كشته شدن خليفه دوم و تشكيل شورای شش نفره5
 عثمان بن عفاندوره خالفت . بررسي حوادث 6
 . بررسي ويژگي های شخصيتي عثمان و آشفتگي امور جامعه7
 سوم. بررسي قتل خليفه 8

  سخنراني و پرسش و پاسخ، یبر كاوشگر يمبتن سيروش تدر روش آموزش :

 تبرديتخته واماژيک و اساليد، ويدئو پروژكتور، كامپيوتر، امکانات آموزشی : 

 ارائه دانشجو عالیت آموزشی : ف

 ----عنوان و نوع آزمون: 

 .4، چ1398، نشر معارف، اسالم از آغاز تا واقعه طف يليتحل خيتاري، محمد، انيورك يميابراهمنبع درس : 

 دقيقه 10مدت زمان:     معرفي درس جديدآغازين و سنجش ايجاد  انگيزه، :  مقدمه 

 کلیات درس  
  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان:  

 دقيقه  10 مدت زمان:  

 دقيقه  30 مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان:    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 

 

 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



  

 

 

 ( lesson Plan)طرح درس روزانه 

 سيزدهمجلسه 
 

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

 نيمسال دوم تاريخ ارائه درس: 1401-1402سال تحصيلي: 
 17-19 ساعت:                       25/02/1402 وز: دوشنبهر صدر اسالم يليتحل خيتار: نام درس )واحد(

 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:
 عليرضا عطاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 عليرضا عطاری :مدرس دقيقه 90مدت كالس: 
 1401بهمن  :بازنگری /تاريخ تدوين

 

 اصالحات اجتماعي در دوره خالفت اميرمؤمنان علي)ع( عنوان جلسه : 

 شاني)ع( و واكنش مخالفان در برابر اصالحات ايعل رمومنانيحضرت ام سياسي رهيس باآشنايي جلسه : هدف کلی 

  اهداف اختصاصی :
 اميرمؤمنان علي)ع(دوره خالفت . بررسي 1
  جنگ جمل. بررسي 2
 جنگ صفين. بررسي 3
  حكميت. بررسي ماجرای 4
 پيدايش خوارج و جنگ نهروان عوامل . بررسي5
 . بررسي شهادت مالک6
 و وصيت نامه ايشان شهادت امام علي)ع(. بررسي 7

  سخنراني و پرسش و پاسخ، یبر كاوشگر يمبتن سيروش تدر روش آموزش :

 تبرديتخته واماژيک و اساليد، ويدئو پروژكتور، كامپيوتر، امکانات آموزشی : 

 ارائه دانشجو عالیت آموزشی : ف

 ----عنوان و نوع آزمون: 

 .4، چ1398، نشر معارف، اسالم از آغاز تا واقعه طف يليتحل خيتاري، محمد، انيورك يميابراهمنبع درس : 

 دقيقه 10مدت زمان:     معرفي درس جديدآغازين و سنجش ايجاد  انگيزه، :  مقدمه 

 کلیات درس  
  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان:  

 دقيقه  10 مدت زمان:  

 دقيقه  30 مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان:    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 

 

 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 برنامه ريزی درسي و آموزشيواحد 

 



  

 

 

 ( lesson Plan)طرح درس روزانه 

 چهاردهمجلسه 
 

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

 نيمسال دوم تاريخ ارائه درس: 1401-1402سال تحصيلي: 
 17-19 ساعت:                       01/03/1402 وز: دوشنبهر صدر اسالم يليتحل خيتار: نام درس )واحد(

 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:
 عليرضا عطاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 عليرضا عطاری :مدرس دقيقه 90مدت كالس: 
 1401بهمن  :بازنگری /تاريخ تدوين

 

 هيعلل و عوامل صلح با معاو)ع( و خالفت امام حسنعنوان جلسه : 

 مجتبي)ع(سياسي امام  سيرهزمانه و  باآشنايي هدف کلی جلسه : 

  اهداف اختصاصی :
 بيعت مردم عراق با امام حسن)ع(. بررسي 1
 نامه های امام حسن)ع( و معاويه. بررسي 2
 حسن)ع( و معاويهامام  ميان سپاهيان آمادگي جنگي. بررسي 3
 . بررسي شورش خوارج در سپاه امام حسن)ع(4
 . بررسي مذاكره نمايندگان معاويه با امام حسن)ع(5
 امام حسن)ع( و معاويه. بررسي متن صلح نامه 6
 . بررسي مواضع مخالفان صلح با معاويه7

  سخنراني و پرسش و پاسخ، یبر كاوشگر يمبتن سيروش تدر روش آموزش :

 تبرديتخته واماژيک و اساليد، ويدئو پروژكتور، كامپيوتر، امکانات آموزشی : 

 ارائه دانشجو عالیت آموزشی : ف

 ----عنوان و نوع آزمون: 

 .4، چ1398، نشر معارف، اسالم از آغاز تا واقعه طف يليتحل خيتاري، محمد، انيورك يميابراهمنبع درس : 

 دقيقه 10مدت زمان:     معرفي درس جديدآغازين و سنجش ايجاد  انگيزه، :  مقدمه 

 کلیات درس  
  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان:  

 دقيقه  10 مدت زمان:  

 دقيقه  30 مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان:    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 

 

 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 برنامه ريزی درسي و آموزشيواحد 

 



  

 

 

 ( lesson Plan)طرح درس روزانه 

 پانزدهمجلسه 
 

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

 نيمسال دوم تاريخ ارائه درس: 1401-1402سال تحصيلي: 
 17-19 ساعت:                       08/03/1402 وز: دوشنبهر صدر اسالم يليتحل خيتار: نام درس )واحد(

 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:
 عليرضا عطاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 عليرضا عطاری :مدرس دقيقه 90مدت كالس: 
 1401بهمن  :بازنگری /تاريخ تدوين

 

 واليتعهدی يزيدمسأله سيدالشهدا حسين بن علي)ع( و حضرت امامت عنوان جلسه : 

 سياسي امام حسين)ع( سيره باآشنايي جلسه : هدف کلی 

  اهداف اختصاصی :
 ن)ع( و معاويهيبررسي نامه های امام حس. 1
 مفاسد دوره معاويه . بررسي 2
 و كوفه واليت زياد بر بصره. بررسي 3
 شهادت حجر به عدی. بررسي 4
 . بررسي فشار اقتصادی معاويه بر مردم مدينه5
 بن معاويه . بررسي مسأله بيعت با يزيد6
 امام حسين)ع( در برابر بيعت با يزيد بررسي واكنش. 7

  سخنراني و پرسش و پاسخ، یبر كاوشگر يمبتن سيروش تدر روش آموزش :

 تبرديتخته واماژيک و اساليد، ويدئو پروژكتور، كامپيوتر، امکانات آموزشی : 

  ارائه دانشجو عالیت آموزشی : ف

 ----عنوان و نوع آزمون: 

 .4، چ1398، نشر معارف، اسالم از آغاز تا واقعه طف يليتحل خيتاري، محمد، انيورك يميابراهمنبع درس : 

 دقيقه 10مدت زمان:     معرفي درس جديدآغازين و سنجش ايجاد  انگيزه، :  مقدمه 

 کلیات درس  
  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان:  

 دقيقه  10 مدت زمان:  

 دقيقه  30 مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان:    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 

 

خدمات بهداشتي درماني الرستاندانشكده علوم پزشكي و   

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



  

 

 

 ( lesson Plan)طرح درس روزانه 

 (1342خرداد  15 نيخون امي)سالروز قتعطيل رسمي  15/03/1402دوشنبه شانزدهم: جلسه 

 هفدهمجلسه 
 

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

 نيمسال دوم تاريخ ارائه درس: 1401-1402سال تحصيلي: 
 17-19 ساعت:                       22/03/1402 وز: دوشنبهر صدر اسالم يليتحل خيتار: نام درس )واحد(

 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:
 عليرضا عطاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 عليرضا عطاری :مدرس دقيقه 90مدت كالس: 
 1401بهمن  :بازنگری /تاريخ تدوين

 

 واقعه كربال و شهادت امام حسين)ع(عنوان جلسه : 

 امام حسين)ع( و عوامل قيام علل باآشنايي جلسه : هدف کلی 

  اهداف اختصاصی :
  اصرار يزيد بر بيعت مخالفانبررسي . 1
  اعزام مسلم بن عقيل به كوفه. بررسي 2
 روانه شدن امام حسين)ع( از مكه به كربالداليل . بررسي 3
 نامه مسلم به امام حسين)ع(. بررسي 4
 و همراهان ايشان در كربال شهادت امام حسين)ع(. بررسي 5

  سخنراني و پرسش و پاسخ، یبر كاوشگر يمبتن سيروش تدر آموزش :روش 

 تبرديتخته واماژيک و اساليد، ويدئو پروژكتور، كامپيوتر، امکانات آموزشی : 

  ارائه دانشجو عالیت آموزشی : ف

 ----عنوان و نوع آزمون: 

 .4، چ1398، نشر معارف، اسالم از آغاز تا واقعه طف يليتحل خيتاري، محمد، انيورك يميابراهمنبع درس : 

 دقيقه 10مدت زمان:     معرفي درس جديدآغازين و سنجش ايجاد  انگيزه، :  مقدمه 

 کلیات درس  
  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان:  

 دقيقه  10 مدت زمان:  

 دقيقه  30 مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان:    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 

 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 


