
 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول
 

 کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:                                      :     گروه آموزشی:   دانشکده

 23/6/1400تاريخ ارائه درس : 1400-99سال تحصيلي  :  

 71-71ساعت:         شنبهسه روز:                تفسیر موضوعی نهج البالغهنام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 34تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاریمسئول درس: 2تعداد واحد:

 عبداهلل نجاریمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دقيقه 09مدت كالس: 

. 

 تفسیر موضوعی نهج البالغهعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 دانشجو باید :

 گردآوردنده ی نهج البالغه –عصر گردآوری نهج البالغه 

 اهداف جزئی : 
با جایگاه علمی و ادبی و فضایل و کماالت مولف نهج البالغه آشنا  -دوره های مختلف عباسیان را بداندویژگی های دانشجو 

 شود.

 سخنرانی وپرسش وپاسخارائه مطالب به صورت پاورپوینت و  روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب -تفسیر موضوعی نهج البالغهکتاب امکانات آموزشی :

 موضوعی نهج البالغه تفسیرکتاب  منبع درس  :

  71دقيقه:مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس 

  عنوان عصر  -آشنايي با نهج البالغهبخش اول

 كردآوری و ويژگي های علمي و ادبي سيد رضي

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  انگيزه مولف ، سبک تاليف ، باب بندی ، بخش دوم

 كميت و كيفيت نهج البالغه

 49دقيقهمدت زمان :    

 1دقيقهمدت زمان :    

 49 دقيقهمدت زمان:      

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 دومجلسه 
 

 کارشناسی اتاق عمل:                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 1400/06/30تاريخ ارائه درس : 1400-99سال تحصيلي  :  

 71-71 ساعت:         شنبه سهروز:              تفسیر موضوعی نهج البالغهنام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 34تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: عبداهلل نجاری دقيقه 09مدت كالس: 

. 

 تفسیر موضوعی نهج البالغه  عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 دانشجو باید :

 آشنایی با نهج البالغه و کمیت و کیفیت و سبک و باب بندی نهج البالغه آشنا گردد.

 اهداف جزئی : 
 روش های مطالعه در نهج البالغه را دانسته و با مزیت های هر کدام از روش ها آشنا شود

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب - تفسیر موضوعی نهج البالغهکتاب امکانات آموزشی :

 کتاب تفسیر موضوعی نهج البالغه  منبع درس  :

  71مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

  اعتبار نهج البالغه بخش اول 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  روش شناسي و موضوع شناسي نهج بخش دوم

 البالغهکنفرانس دانشجو

 49مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 49 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 
 
 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 سومجلسه 
 

 کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:                            :                                                   گروه آموزشی:             دانشکده

 1400/07/06تاريخ ارائه درس : 1400-99سال تحصيلي  :  

 71-71ساعت:         شنبهسهروز:               تفسیر موضوعی نهج البالغهنام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 34تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاری مسئول درس: 2 واحد:تعداد 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: عبداهلل نجاری دقيقه 09مدت كالس: 

. 

 تفسیر موضوعی نهج البالغه  عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 دانشجو باید :

 عالمانه ( –روش خداشناسی ) دیدگاه جاهالنه  –خدا شناسی 

 اهداف جزئی : 
 مورد خداوند و نتایج حاصل از آن را بشناسددو نوع تلقی در 

 با دیدگاه خوارج درباره ی خدا شناسی آگاه گردد

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب - تفسیر موضوعی نهج البالغهکتاب امکانات آموزشی :

 کتاب تفسیر موضوعی نهج البالغه  منبع درس  :

  71مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

  روش خداشناسی –شناسی خدا بخش اول 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  ديدگاه جاهالنه ی خوارج درباره خدا بخش دوم

 شناسيکنفرانس دانشجو

 49مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 49 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 
 
 

پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستاندانشکده علوم   

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 چهارمجلسه 
 

 کارشناسی اتاق عمل:                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 13/1/1400تاريخ ارائه درس : 1400-99سال تحصيلي  :  

 71-71ساعت:         شنبهسهروز:               تفسیر موضوعی نهج البالغهنام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 34تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: عبداهلل نجاری دقيقه 09مدت كالس: 

. 

 تفسیر موضوعی نهج البالغه  عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 دانشجو باید :

 نفی گردن فرازی و گردن کشی (  -خداشناسی در عینیت زندگی ) امنیت روحی –خدا شناسی 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو به آثار و پیامدهای خداشناسی در زندگی مانند امنیت روحی آشنا می گردد

 گردن کشی در پیشگاه خداوند آشنا می گردد.دانشجو به پیوند انسان و عدم 

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب - تفسیر موضوعی نهج البالغهکتاب امکانات آموزشی :

 کتاب تفسیر موضوعی نهج البالغه  منبع درس  :

  71مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 درس کلیات 

  در عنیت زندگی –شناسی خدا بخش اول

 ) امنیت روحی ( 
  پرسش و پاسخ و استراحت 

 نفي گردن فرازی و گردن كشي در زندگي  بخش دوم

 كنفرانس دانشجو

 49مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 49 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 پنجمجلسه 
 

 کارشناسی اتاق عملگروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:                                :                   دانشکده

 20/1/1400تاريخ ارائه درس : 1400-99سال تحصيلي  :  

 71-71ساعت:         شنبهسهروز:               تفسیر موضوعی نهج البالغهنام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 34تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: عبداهلل نجاری دقيقه 09مدت كالس: 

. 

 تفسیر موضوعی نهج البالغه  عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 دانشجو باید :

 وارستگی و پروا پیشگی  ( –خداشناسی در عینیت زندگی ) توجیه مسئولیت انسانی  –خدا شناسی 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو به آثار و پیامدهای خداشناسی در زندگی مانند توجیه مسئولیت انسانی آشنا می گردد

 دانشجو به ارتباط انسان با خدا و متصف شدن به وارستگی و پروا پیشگی آگاه می گردد

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب - تفسیر موضوعی نهج البالغهکتاب امکانات آموزشی :

 کتاب تفسیر موضوعی نهج البالغه  منبع درس  :

  71مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

  در عنیت زندگی –شناسی خدا بخش اول

 )توجیه مسئولیت انسانی  ( 
  پرسش و پاسخ و استراحت 

 كنفرانس  –وارستگي و پروا پيشگي  بخش دوم

 دانشجو 

 49مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 49 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 ششمجلسه 
 

 کارشناسی اتاق عملگروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی::                                                   دانشکده

 27/1/1400تاريخ ارائه درس : 1400-99سال تحصيلي  :  

 71-71 ساعت:         شنبهسهروز:              تفسیر موضوعی نهج البالغهنام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 34دانشجويان  :تعداد 

 عبداهلل نجاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: عبداهلل نجاری دقيقه 09مدت كالس: 

. 

 تفسیر موضوعی نهج البالغه  عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 دانشجو باید :

 آزادی و آزادی گرایی  ( –استقامت و پایداری  –خداشناسی در عینیت زندگی ) عدالت پیشگی و ظلم ستیزی  –خدا شناسی 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو به آثار و پیامدهای خداشناسی در زندگی مانند عدالت پیشگی و ظلم ستیزی آشنا می گردد

 دانشجو آموزه های علمی و عملی این فصل را الگوی فکری و رفتاری خویش قرار دهد

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب - تفسیر موضوعی نهج البالغهکتاب امکانات آموزشی :

 کتاب تفسیر موضوعی نهج البالغه  منبع درس  :

  71مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

  در عنیت زندگی –شناسی خدا بخش اول

 –)عدالت پیشگی و ظلم ستیزی 

 استقامت و پایداری  ( 
  پرسش و پاسخ و استراحت 

 كنفرانس دانشجو  –آزادی و آزادی گرايي  بخش دوم 

 49مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 49 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

  1 مدت زمان :    دقيقه درسارزشیابی 

 
 
 

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 هفتمجلسه 
 

 کارشناسی اتاق عملگروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:                         :                          دانشکده

 4/8/1400تاريخ ارائه درس : 1400-99سال تحصيلي  :  

 71-71ساعت:         شنبهسه روز:                تفسیر موضوعی نهج البالغهنام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 34تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: عبداهلل نجاری دقيقه 09مدت كالس: 

. 

 تفسیر موضوعی نهج البالغه  عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 دانشجو باید :

 فلسفه ی وحی و پیام آوری  –پیامبری و پیشوایی 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو فلسفه ی وحی و پیامبری را بداند

 دانشجو با ویژگی پیامبر و اهمیت و ضرورت وحی آگاهی یابد 

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب - تفسیر موضوعی نهج البالغهکتاب امکانات آموزشی :

 کتاب تفسیر موضوعی نهج البالغه  منبع درس  :

  71مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

  پیامبری و پیشواییبخش اول 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 فلسفه ی وحی و پیام بخش دوم

 كنفرانس دانشجو آوری

 49مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 49 دقيقه    مدت زمان:  

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 
 
 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 هشتمجلسه 
 

 کارشناسی اتاق عمل:                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 71/8/1400تاريخ ارائه درس : 1400-99سال تحصيلي  :  

 71-71ساعت:         شنبهسهروز:              تفسیر موضوعی نهج البالغهنام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 34تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: عبداهلل نجاری دقيقه 09مدت كالس: 

. 

 تفسیر موضوعی نهج البالغه  عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 دانشجو باید :

 صورت و سیرت  آخرین پیام آور الهی ( –پیام آور خاتم ) هدف برانگیخته شدن  –پیامبری و پیشوایی 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو باید هدف از برانگیخته شدن آخرین فرستاده ی الهی را بداند 

 دانشجو با یدویژگی های صورت و سیرت پیامبر بشناسد 

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب - تفسیر موضوعی نهج البالغهکتاب امکانات آموزشی :

 کتاب تفسیر موضوعی نهج البالغه  منبع درس  :

  71مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

  هدف  -پیام آور خاتم بخش اول

 برانگیخته شدن
  پرسش و پاسخ و استراحت 

 صورت و سیرت  آخرین پیام بخش دوم

 كنفرانس دانشجو آور الهی

 49مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 49 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 نهم جلسه
 

 کارشناسی اتاق عملگروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:                                 :                  دانشکده

 18/8/1400تاريخ ارائه درس : 1400-99سال تحصيلي  :  

 71-71ساعت:         شنبهسه روز:                تفسیر موضوعی نهج البالغهنام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 34تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: عبداهلل نجاری دقيقه 09مدت كالس: 

. 

 تفسیر موضوعی نهج البالغه  عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 دانشجو باید :

 جاودانگی پیشوایی برای استمرار هدایت الهی ( –نمونه های واال ی رهبری  –) شناخت پیشوایان الهی  –پیامبری و پیشوایی 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو باید به نقش پیشوایان الهی آشنا گردد 

 دانشجو باید به نمونه های واالی راهبری آگاه می گردد

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب - تفسیر موضوعی نهج البالغهکتاب امکانات آموزشی :

 کتاب تفسیر موضوعی نهج البالغه  منبع درس  :

  71مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

  شناخت پیشوایان الهی بخش اول– 

 نمونه های واال ی رهبری

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 جاودانگی پیشوایی برای  بخش دوم

 كنفرانس دانشجو استمرار هدایت الهی 

 49مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 49 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 دقيقهمدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 دهم جلسه
 

 کارشناسی اتاق عملگروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:    :                                               دانشکده

 25/8/1400تاريخ ارائه درس : 1400-99سال تحصيلي  :  

 71-71ساعت:         شنبهسه روز:                تفسیر موضوعی نهج البالغهنام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 34تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: عبداهلل نجاری دقيقه 09مدت كالس: 

. 

 تفسیر موضوعی نهج البالغه  عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 دانشجو باید :

 معنای اعتباری حق ( –مفهموم شناسی حق ) معنا حقیقی حق  –حقوق شناسی 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو به معنا و مفهموم حق آشنا می گردد 

 دانشجو به انواع معانی و مفهموم حق را تشخیص می دهد

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب - تفسیر موضوعی نهج البالغهکتاب امکانات آموزشی :

 کتاب تفسیر موضوعی نهج البالغه  منبع درس  :

  71مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

 حقوق شناسیبخش اول 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 مفهموم شناسی حق ) معنا بخش دوم

معنای اعتباری حق  –حقیقی حق 

 كنفرانس دانشجو (

 49مدت زمان :    دقيقه

 1دقيقه   مدت زمان : 

 49 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 يازدهم جلسه
 

 کارشناسی اتاق عمل:                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 2/0/1400: تاريخ ارائه درس 1400-99سال تحصيلي  :  

 71-71ساعت:         شنبهسهروز:              تفسیر موضوعی نهج البالغهنام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 34تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: عبداهلل نجاری دقيقه 09مدت كالس: 

. 

 تفسیر موضوعی نهج البالغه  عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 دانشجو باید :

 حقوق مداری –جایگاه حقوق –حقوق شناسی 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو به جایگاه حقوق آگاه می شود 

 دانشجو حقوق مداری را دانسته و جایگاه و اهمیت آن را در اندیشه و رفتار امام علی )ع( می داند

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب - تفسیر موضوعی نهج البالغهکتاب امکانات آموزشی :

 کتاب تفسیر موضوعی نهج البالغه  منبع درس  :

  71مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

 جایگاه حقوقبخش اول 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 كنفرانس دانشجو  حقوق مداریبخش دوم 

 49مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 49 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 
 
 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 دوازدهم جلسه
 

 کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:          :                                                   گروه آموزشی:                               دانشکده

 9/0/1400تاريخ ارائه درس : 1400-99سال تحصيلي  :  

 71-71ساعت:         شنبهسهروز:               تفسیر موضوعی نهج البالغهنام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 34تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: عبداهلل نجاری دقيقه 09مدت كالس: 

. 

 تفسیر موضوعی نهج البالغه  عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 دانشجو باید :

 پیامدهای زایل کردن حقوق دیگران –پیامدهای پایبندی به حقوق دیگران  –حقوق متقابل –حقوق شناسی 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو باید حقوق خدا ، خویشتن و مردمان را بداند

 دانشجو باید پیامدهای پایبندی به حقوق دیگران و زایل کردن آن را بشناسد 
 معارف علمی و عملی این فصل را سیره ی عقیدتی و رفتاری خویش قرار دهد

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب - تفسیر موضوعی نهج البالغهکتاب امکانات آموزشی :

 کتاب تفسیر موضوعی نهج البالغه  منبع درس  :

  71مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

 حقوق متقابل ) حقوق خدا بخش اول– 

 حقوق مردمان ( –حقوق خویشتن 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  دوم  پیامدهای پایبندی به بخش

پیامدهای زایل  –حقوق دیگران 

 كنفرانس دانشجو  کردن حقوق دیگران

 49مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 49 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

درماني الرستاندانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي   

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 سيزدهم جلسه
 

 کارشناسی اتاق عملگروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:                     :                              دانشکده

 16/0/1400تاريخ ارائه درس  1400-99سال تحصيلي  :  

 71-71ساعت:         شنبهسهروز:              تفسیر موضوعی نهج البالغهنام درس )واحد(  :  

 عمومي واحد:نوع 
 

 34تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: عبداهلل نجاری دقيقه 09مدت كالس: 

. 

 تفسیر موضوعی نهج البالغه  عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 دانشجو باید :

 جایگاه و اهمیت سیاست نزد امام علی )ع( –مفهموم سیاست در علم سیاست  –مفهموم شناسی سیاست  –اندیشه سیاسی 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو باید مفهوم سیاست در لغت و در علم سیاست را بداند

 دانشجو باید جایگاه و اهمیت سیاست در منظر موالی متقیان علی )ع( را بشناسد

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب - تفسیر موضوعی نهج البالغهکتاب امکانات آموزشی :

 کتاب تفسیر موضوعی نهج البالغه  منبع درس  :

  71مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

 مفهموم شناسی سیاست بخش اول– 

 مفهموم سیاست در علم سیاست

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  جایگاه و اهمیت سیاست دوم  بخش

 كنفرانس دانشجو نزد امام علی )ع(

 49مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 49 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 1 دقيقهمدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 چهاردهم جلسه
 

 کارشناسی اتاق عملگروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:      :                                             دانشکده

 23/0/1400تاريخ ارائه درس : 1400-99سال تحصيلي  :  

 71-71ساعت:         شنبهسه روز:                تفسیر موضوعی نهج البالغهنام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 34تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: عبداهلل نجاری دقيقه 09مدت كالس: 

. 

 تفسیر موضوعی نهج البالغه  عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 دانشجو باید :

 هداف و غایت سیاسیا –اندیشه سیاسی 

 اهداف جزئی : 
 بایداهداف سیاست را دانسته و هر کدام را به اختصار بیان کنددانشجو 

 دانشجو باید غایت سیاست را بشناسد
 دانشجو آموزه های علمی و عملی این فصل را الگوی فکری و رفتاری خویش قرار دهد

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب - تفسیر موضوعی نهج البالغهکتاب امکانات آموزشی :

 کتاب تفسیر موضوعی نهج البالغه  منبع درس  :

  71مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

 اهداف سیاست ) آگاهی بخشی بخش اول

 –دادگستری  –پاس داشت آزادی  –

 امنیت سازی و ...

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  حقوق  –دوم بهبود مادی بخش

غایت  –اصالح فرهنگی  –گرایی 

سیاست  ) رشد و تعالی فرد و 

 كنفرانس دانشجو جامعه ( 

 49مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 49 مدت زمان:      دقيقه

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 پانزدهم جلسه
 

 کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:                                :                                                   گروه آموزشی:         دانشکده

 30/09/1400تاريخ ارائه درس : 1400-99سال تحصيلي  :  

 71-71ساعت:         شنبهسهروز:               تفسیر موضوعی نهج البالغهنام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 34تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاری مسئول درس: 2 واحد:تعداد 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: عبداهلل نجاری دقيقه 09مدت كالس: 

. 

 تفسیر موضوعی نهج البالغه  عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 دانشجو باید :

 خطوط کلی سیاست  –مفهوم شناسی سیره ی سیاسی  –سیره ی سیاسی 

 اهداف جزئی : 
 مفهوم سیره ی سیاسی را بدانددانشجو باید 

 دانشجو باید خطوط کلی سیاست را بشناسد و هر کدام را به اختصار توضیح دهد 

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب - تفسیر موضوعی نهج البالغهکتاب امکانات آموزشی :

 کتاب تفسیر موضوعی نهج البالغه  منبع درس  :

  71مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

 مفهوم  –سیره ی سیاسی بخش اول

 شناسی سیره ی سیاسی

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  حفظ حدود  خطوط کلی سیاستدوم بخش (

پايبندی به كيفيت استخدام  –الهي و قانون گرايي 

 صراحت و صداقت و ... ( كنفرانس دانشجو  –وسيله 

 49مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 49 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستاندانشکده علوم   

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 
 
 
 

 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 شانزدهم جلسه
 

 کارشناسی اتاق عملرشته تحصیلی::                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / دانشکده

 07/79/1400تاريخ ارائه درس  1400-99سال تحصيلي  :  

 71-71ساعت:         شنبهسه روز:                تفسیر موضوعی نهج البالغهنام درس )واحد(  :

 عمومي نوع واحد:
 

 34تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: عبداهلل نجاری دقيقه 09كالس: مدت 

. 

 تفسیر موضوعی نهج البالغه  عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 دانشجو باید :

 آفات سیاست ) اصول سلبی (  –مفهوم شناسی سیره ی سیاسی  –سیره ی سیاسی 

 اهداف جزئی : 
 کدام را به اختصار توضیح دهد دانشجو باید خطوط کلی سیاست را بشناسد و هر

 دانشجو باید در هر مقام ومنصبی قرار گرفت خودش را از آفات سیاست حفظ نماید 

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب - تفسیر موضوعی نهج البالغهکتاب امکانات آموزشی :

 کتاب تفسیر موضوعی نهج البالغه  منبع درس  :

  71مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

 آفات سیاست ) قدرت طلبی بخش اول– 

خشونت  –استبداد و خود کامگی 

تنگ نظری و انحصار طلبی  –ورزی 

) 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  دوم آفات سیاست ) دنیا زدگی بخش

 49مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 49 مدت زمان:      دقيقه

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکيمركز 

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



تزویر و ریا کاری  –دروغ گویی  –

 كنفرانس دانشجو  سازش کاری ( –

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 


