
  

 
 

 

 2اندیشه اسالمی  مجازی( COURSE PLAN)وره طرح د

 

 
 

 معرفی درس:

نوشته آیت ا... جعفر سبحانی و سید محمد محمد رضایی ویراست دوم  2اندیشه اسالمی 

 انتشارات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 

 

 

 

 

 

 

 تاریپرسکارشناسی  مقطع و رشته تحصیلی:   عمومی   گروه آموزشی: پرستاری حضرت زینب )س( الر    دانشکده :     

 2 :  تعداد واحد (2اندیشه اسالمی ) :  نام درس

 نظری نوع واحد :

 عصر 5-3سه شنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   1اندیشه اسالمی  پیش نیاز:

 مجازی مکان برگزاری:

                                                           ابوالحسن مویدی    مسئول برنامه :  

 آدرس پست الکترونیکی:                                     :                        دانشکده شماره تماس

                 ابوالحسن مویدی     مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 الکترونیکی:آدرس پست                                       شماره تماس دانشکده:                        

 ابوالحسن مویدی                 تهیه و تنظیم : 

 24/06/1399 بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 

 

 

 موارد زیر می باشد :عناوین کلی این درس شامل 
 پیشینه دین و پیامبری-1

 اهداف ، ابعاد و قلمرو دین -2

 شناخت اسالم  -3

 امامت و والیت -4

 

 پیشینه دین و پیامبری:  ف کلیاهدا 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .تفاوت دین و شریعت را تشخیص دهد و شرایع مهم را بشناسد 

  مسیحیت و یهود را تحلیل کند .اجمالی از 

 .از تمدن اسالمی در گذشته و رونق مجدد آن سر در بیاورد 

 

 اهداف ، ابعاد و قلمرو دین:  هدف کلی

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .اهداف بعثت پیامبران را بشناسد وحی ، معجزه و عصمت را بداند و اهمیت آن را تشخیص دهد 

 رش این سکوالریسم و لیبرالیسم و زمینه پیدایش مکاتب بشری در مسیحیت را بداند و تشخیص دهد که نیاز به گست

 اندیشه ها در اسالم ضرورتی ندارد.

 .رابطه علم و دین را دانسته و  به این نتیجه برسد که این دو مکمل یکدیگرند 

 شناخت اسالم:  هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 پایان دوره باید بتواند:دانشجو  در 

 .تعریف جامع از اسالم بداند و قرآن و سنت و عقل در اسالم و کاربرد هر یک را تشخیص دهد 

 خاتمیت پیامبری در اسالم را درک کند 

 .روش فهم دین را بشناسد 

 

 امامت و والیت:  هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  . تفاوت امام و خلیفه و مساله عصمت امام را بداند 

  . تداوم راه پیامبر توسط امام را تشخیص دهد 



 .جریان مهدویت و نهایت سیر امامت بوسیله والیت را بشناسد 

 

 

 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی در نظر دارید؟           درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبعمقاله /آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

 ، آیت ا... جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی 2اندیشه اسالمی 

 

 112فصل اول تا صفحه 

و فصل سوم و قسمتی 

 از  چهارم

 

 

 

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

- 

 

 

 

 



 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب

آن  فایل، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 را ضمیمه نمایید:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، آموزشیجزوه، فیلم اسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  منبع مطالعه در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای این موارد به دانشجویان معرفی کنید بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

.  
1 .........................................................................................................................................................................................................  

2 .........................................................................................................................................................................................................  

3 .........................................................................................................................................................................................................  

4........................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

-    

    

    

    

    



 آزمون های خود ارزیابی 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

دانشجویانمهلت پاسخ دادن  نوع آزمون عنوان آزمون شماره  مهلت ارائه بازخورد به تکالیف 
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 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفتهمیان ترم /. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

مدرسدادن   

هدف از ارائه 

 تکلیف

      

 

 

     



 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

نمره  6نمره و پایان ترم  8نمره ( و امتحان میان ترم  3مرحله بطور کلی در طول ترم دو مرحله کوییز )هر 
 بعمل می آید

 یریادگی یها تیفعال ریسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره 8 آزمون میان ترم

 نمره  6 آزمون پایان ترم

 0 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 نمره 6 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 

 مقررات 

                          

                    

 

 



 ساعت ارائه تاریخ ارائه
موضوع 

 جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امکانات 

 مورد نیاز

روش 

 ارزشیابی

25/06/99 3-5 
دین و پیشیییینیه 

 پیامبری
ابییوالییحسیییین 

 مویدی
 مجازی

نات سیییه   امتحا

 گانه

01/07/99 3-5 
پیشیییینیه دین و 

 پیامبری
ابییوالییحسیییین 

 مویدی
 مجازی

نات سیییه   امتحا

 گانه

08/07/99 3-5 
پیشیییینیه دین و 

 پیامبری
ابییوالییحسیییین 

 مویدی
 مجازی

نات سیییه   امتحا

 گانه

15/07/99 3-5 
اهییداف ، ابعییاد و 

 قلمرو دین
ابییوالییحسیییین 

 مویدی
 مجازی

نات سیییه   امتحا

 گانه

22/07/99 3-5 
اهییداف ، ابعییاد و 

 قلمرو دین
ابییوالییحسیییین 

 مویدی
 مجازی

نات سیییه   امتحا

 گانه

29/07/99 3-5 
اهییداف ، ابعییاد و 

 قلمرو دین
ابییوالییحسیییین 

 مویدی
 مجازی

نات سیییه   امتحا

 گانه

06/08/99 3-5 
ابییوالییحسیییین  سکوالریسم

 مویدی
 مجازی

نات سیییه   امتحا

 گانه

20/08/99 3-5 
ابییوالییحسیییین  لیبرالیسم

 مویدی
 مجازی

نات سیییه   امتحا

 گانه

27/08/99 3-5 
ترک  گوهر مشییی

 دین
ابییوالییحسیییین 

 مویدی
 مجازی

نات سیییه   امتحا

 گانه

04/09/99 3-5 
ابییوالییحسیییین  شناخت اسالم

 مویدی
 مجازی

نات سیییه   امتحا

 گانه

11/09/99 3-5 
ابییوالییحسیییین  شناخت اسالم

 مویدی
 مجازی

نات سیییه   امتحا

 گانه

18/09/99 3-5 
ابییوالییحسیییین  شناخت اسالم

 مویدی
 مجازی

نات سیییه   امتحا

 گانه

25/09/99 3-5 
ابییوالییحسیییین  امامت و والیت

 مویدی
 مجازی

نات سیییه   امتحا

 گانه

2/10/99 3-5 
ابییوالییحسیییین  مهدویت

 مویدی
 مجازی

نات سیییه   امتحا

 گانه

 3-5 
ابییوالییحسیییین  امتحان

 مویدی
 مجازی

نات سیییه   امتحا

 گانه

 

 


