
  

 
 

 

 1اندیشه اسالمی( مجازیCOURSE PLAN)وره طرح د

 
 

 درس:معرفی 

نوشته آیت ا... جعفر سبحانی و سید محمد محمد رضایی ویراست دوم  1اندیشه اسالمی 

 انتشارات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 

 

 

 

 

 

تاق ا کارشناسیمقطع و رشته تحصیلی:       عمومیگروه آموزشی:     حضرت زینب )س( الر  علوم پزشکیدانشکده :     

 عمل

 2 :  تعداد واحد (1اندیشه اسالمی ):  نام درس

 نظری نوع واحد :

 17-19شنبه سه روز و ساعت برگزاری کالس:   پیش نیاز:

 دانشکده پرستاری الرمکان 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 : 

 16/06/1401 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 :
 انسان و ایمان -

 وجود خدا -

 صفات خدا -

 مسأله شر -

 توحید و شرک -

 معاد و جاودانگی انسان -

 انسان و ایمان:  هدف کلی 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 منظور از خودشناسی را بداند. -

 انسان شناسی را مقدمه ای بر کمال خداشناسی در نظر بگیرد. -

 .روح را حقیقت انسان در نظر بگیرد و راه گذر از تمام بحران های پیش روی انسان را بفهمد و درک کند -

 

 وجود خدا:  هدف کلی

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 ایمان را بشناسد و معنای لغوی و اصطالحی آن را بداند -

 براهین و دالیل عقلی) فطرت، علّی و نظم( و نقلی بر وجود خدا را بیاموزد. -

 متصور می گردد.بداند اگر وجود موجودی در رأس سلسله موجودات نادیده گرفته شود، امورات محال  -

 

 صفات خدا:  هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 صفات سلبی و ثبوتی ، ذاتی و فعلی خداوند را بشناسد. -

 اینکه آیا امکان شناخت صفات الهی وجود دارد؟ -

 باشد.راههای شناخت صفات الهی را تشریح نموده و با صفات هفت گانه الهی آشنایی داشته  -

 

 مسأله شر:  هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:



 تعریف شر و اقسام آن را بداند -

 در عالم میزان خیرات از شرور بیشتر است. -

 .راز و فواید شرور در عالم را بداند -

 

 توحید و شرکهدف کلی : 

 اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 انواع مراتب توحیدی را بشناسد و به شبهات آن پاسخ دهد. -

 نای توسل و تبرک انبیا و اولیای الهی را بداند و بتواند در برابر اشکاالت وارده در این خصوص پاسخ دهد.مع -

 نماز و اسرار آن را درک کند. -

 

 
 

  : معاد و جاودانگی انسانهدف کلی 

  اهداف اختصاصی 

 باید بتواند:دانشجو  در پایان دوره 

 

 چیستی معاد و اهمیت آن را بداند -

ه و روح را روح بودبتواند بسیاری از اشکالالتی در باب معاد وارد می گردد مربوط به ندانستن جایگاه  -

 صال دنیا و آخرت در نظر بگیردبعنوان حلقه ات

 معاد هم جسمانی است و هم روحانی  -

 با براهین عقلی و نقلی معاد آشنا شود -

 پنجره ای به زندگی نو و ورود از یک نشئه به نشئه دیگر لحاظ کند. مرگ را -

 

 

 

 

 

 روش آموزش 
 

 ترکیبی                                مجازی                       حضوری

 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی: 
  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و كامپیوتر ویدوئو پروژكتور ،اسالید پروژكتور 

 

 

 



  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 تكمیل كنید 

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

 مطالعهشده برای 

 ، آیت ا... جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی 1اندیشه اسالمی 

 

 تمام فصول 

 191فصل ششم تا ص

برای مطالعه »موارد

در تمامی « بیشتر

 فصول حذف می باشد.

 

 

 

 

 

 

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

 مقاله

 

- 

 

 

 

 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

-    

    

    

    

    



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

آن  ایلف، مشخصات آن را ذكر كنید و به دانشجویان معرفی كنید 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  *

 

  ه منبع مطالعدر صورتی كه در نظر دارید محتوای دیگری )مانند كتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

ین موارد ه برای ا، مشخصات كامل آن را ذكر كنید. )در سامانه قسمتی جداگانبه دانشجویان معرفی كنید بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

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

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

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

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

 

 

 

 

 آزمون های خود ارزیابی 

 خیر   بلی  اید؟. آیا برای درس خودآزمون در نظر گرفته1

 ها را ذكر كنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

     
 

 

 

 *  

 



 

 

 

 

 

   

 

 

 دانشجویان هایتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

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

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

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

 یریادگییها تیفعال ریسا 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس
هدف از ارائه 

 تکلیف

      

 

 

     



مباحثه دقت  تیو هدا یدارد. اگر در طراح(، وجود رهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امكان فعال ساز

به  لی. در صورت تمادینما یادیكمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفكر انتقاد-یانجام شود م یكاف

 :دیینما لیرا تكم ریامكان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

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

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

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

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره 6  آزمون میان ترم

 نمره 10 آزمون پایان ترم

 0 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 نمره 4 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 

 مقررات 

 10 

  

 

 

 

 

1 

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
موضوع 

 جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امکانات 

 مورد نیاز

روش 

 ارزشیابی



22/06/1401 19-17 
 انسان شناسی

 حضوری محمود آهسته
امتحانات سهههه  

 گانه

29/06/1401 19-17 
 ایمان

 یحضور محمود آهسته
امتحانات سهههه  

 گانه

05/07/1401 19-17 
 وجود خدا

 یحضور محمود آهسته
امتحانات سهههه  

 گانه

12/07/1401 19-17 
اثبات وجود خدا 

 یحضور محمود آهسته 1و براهین
امتحانات سهههه  

 گانه

19/07/1401 19-17 
اثبات وجود خدا 

 یحضور محمود آهسته 2راهینو ب
امتحانات سهههه  

 گانه

26/07/1401 19-17 
فات ا هی و  صههه

 یحضور محمود آهسته انواع آن
امتحانات سهههه  

 گانه

03/08/1401 19-17 
شهههناخت امكان 

 یحضور محمود آهسته صفات ا هی
امتحانات سهههه  

 گانه

10/08/1401 19-17 
راههای  شناخت

 یحضور محمود آهسته صفات ا هی
امتحانات سهههه  

 گانه

17/08/1401 19-17 
 شر

 یحضور محمود آهسته
امتحانات سهههه  

 گانه

24/08/1401 19-17 
 1توحید و شرک

 یحضور محمود آهسته
امتحانات سهههه  

 گانه

01/09/1401 19-17 
 2توحید و شرک

 یحضور محمود آهسته
امتحانات سهههه  

 گانه

08/09/1401 19-17 
تب  دیتوح و مرا

 یحضور محمود آهسته  آن
امتحانات سهههه  

 گانه

15/09/1401 19-17 
 توسل و تبرک

 یحضور محمود آهسته 
امتحانات سهههه  

 گانه

22/09/1401 19-17 
شههههنههاخههت و 

 نیبراه یبررسههه

 معاد

 یحضور محمود آهسته

 
امتحانات سهههه 

 گانه

29/09/1401 19-17 
 یمعاد و جاودانگ

 یحضور محمود آهسته انسان
امتحانات سهههه  

 گانه

06/10/1401 19-17 
 1مرگ یبررس

 یحضور محمود آهسته
امتحانات سهههه  

 گانه

13/10/1401 19-17 
 2مرگ یبررس

 یحضور آهستهمحمود 
امتحانات سهههه  

 گانه

 

 


