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 معرفی درس:

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

 انتشارات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارشناسی پرستاری و هوشبریمقطع و رشته تحصیلی:     گروه آموزشی: عمومی    حضرت زینب )س( الر  علوم پزشکی   دانشکده :

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

 نظری نوع واحد :

 51-51سه شنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   پیش نیاز:

 مجازی مکان برگزاری:

 محمود آهسته  مسئول برنامه :  

 mahmoodahesteh@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:                     :   دانشکده شماره تماس

 محمود آهسته مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 mahmoodahesteh@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:شماره تماس دانشکده:                        

 محمود آهستهتهیه و تنظیم : 

 51/61/5066 بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :
 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:

 شناخت ادیان ابراهیمی و تفاوت دین و شریعت 

  متون و آموزه های یهودیت، مسیحیت و اسالمآشنایی با 

 تبیین برجستگی و تکامل دین اسالم نسبت به شرایع ماقبل 

 

 اهداف ، ابعاد و قلمرو دین:  هدف کلی

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  با آموزه های وحی و عصمت انبیاء آشنا شود.با اهداف بعثت انبیاء آشنا شود و 

 .دالیل ظهور سکوالریسم و لیبرالیسم در دنیای غرب و دین مسیحیت را بداند و به نقد و بررسی آن بپردازد 

  اسالم در رابطه با علوم تجربی و رابطه علم و دین را تشریح کند.دیدگاه 

 شناخت اسالم:  هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .معنای لغوی و اصطالحی اسالم را بداند و با ابعاد اعجاز قرآن آشنا شود 

 .جایگاه عقل در شناخت دین را درک کند 

 عقلی و نقلی بررسی نماید. خاتمیت را به لحاظ 

 

 امامت و والیت:  هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 با ویژگی های امام آشنا شود 

 ادله نصب امام و ضرورت آن را بداند 

  را بشناسد. راز غیبتجریان مهدویت و 

 

 

 

 



 روش آموزش 
 

 مجازی                               حضوریترکیبی                                

 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 منبع/مقاله 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 

 

صفحه از فصل اول 

21-11 

سوم و  -فصل دوم

 چهارم کامل

برای مطالعه »موارد

در تمامی « بیشتر

 فصول حذف می باشد.

 

 

 

 

 

 

 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

، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیکتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 آن را ضمیمه نمایید: فایل

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

 

  منبع 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 به دانشجویان معرفی کنید مطالعه بیشتر

 این موارد 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؟. آیا برای درس خودآزمون در نظر گرفته1

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

فمهلت ارائه بازخورد به تکالی مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره  
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 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

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

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

 فیدبکمهلت 

 دادن مدرس
هدف از ارائه 

 تکلیف

درس هیارا 1 دارد را انتخاب کرده و پس از  لیکه تما ینیاز موضوعات د یکیدانشجو  

 .دینما یم هیبا استاد ارا یهماهنگ

ماه پس از  کی

 اعالم
 

و فهم  ییآشنا

 بهتر مباحث

 

 

     



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

 11ترم  انینمره و پا 6 انترمینمره و م 4درس که مشتمل بر هیپروژه بصورت ارا کیدر طول ترم  یبطور کل

 .شود یر منمره است، برگزا

 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 6 آزمون میان ترم

 نمره 11 آزمون پایان ترم

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 نمره 4 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 

 مقررات 

 01 

  

2 



 ساعت ارائه تاریخ ارائه
موضوع 

 جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امکانات 

 مورد نیاز
 روش ارزشیابی

23/16/1411 11-13 
پیشیییینه دیییین و 

 مجازی محمود آهسته پیامبری
امتحانییات سییه  

 گانه

31/16/1411 11-13 
فرجام مسیحیت و 

 مجازی محمود آهسته یهودیت
امتحانییات سییه  

 گانه

16/10/1411 11-13 
اهیییداف ، ابعیییاد و 

 مجازی محمود آهسته قلمرو دین
امتحانییات سییه  

 گانه

13/10/1411 11-13 
تبیییین معجییزه و 

 مجازی محمود آهسته عصمت انبیاء
امتحانییات سییه  

 گانه

21/10/1411 11-13 
بررسیییییییییییییی 

سکوالریسییییییم و 

 لیبرالیسم

 مجازی محمود آهسته

 
امتحانییات سییه 

 گانه

20/10/1411 11-13 
تحلییییل دییییدگاه 

هییای مربییو  بییه 

 دینداری

 مجازی محمود آهسته

 
امتحانییات سییه 

 گانه

14/10/1411 11-13 
 رابطه علم و دین

 مجازی محمود آهسته
امتحانییات سییه  

 گانه

11/10/1411 11-13 
 شناخت اسالم

 مجازی آهستهمحمود 
امتحانییات سییه  

 گانه

10/10/1411 11-13 
 2شناخت اسالم

 مجازی محمود آهسته
امتحانییات سییه  

 گانه

21/10/1411 11-13 
 1خاتمیت

 مجازی محمود آهسته
امتحانییات سییه  

 گانه

12/10/1411 11-13 
 2تیخاتم

 مجازی محمود آهسته
امتحانییات سییه  

 گانه

10/10/1411 11-13 
   تیامامت و وال

 مجازی محمود آهسته
امتحانییات سییه  

 گانه

16/10/1411 11-13 
 1مهدویت 

 مجازی محمود آهسته
امتحانییات سییه  

 گانه

23/10/1411 11-13 
 2مهدویت

 مجازی محمود آهسته
امتحانییات سییه  

 گانه

31/10/1411 11-13 
 هیفق تیوال

 یمجاز محمود آهسته
امتحانییات سییه  

 گانه

10/11/1411 11-13 
 تییو وال تیمرجع

 یمجاز محمود آهسته 1بتیدر عصر غ
امتحانییات سییه  

 گانه

 


