
 

  

 
 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 
 

 اٍلجلسِ 
 

 کارشناسی پیوسته مقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عمل گروه آموزشی:   پرستاری حضرت زینب)س(                :   دانشکذه

 13/11/1399 تبريخ ارائِ درس : 99-99سبل تحصيلي  :  

 19-20سبعت:                           يکطٌبِرٍز:  تبريخ فرٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ايراىًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًفر 30تعذاد داًطجَيبى  : ًظری ًَع ٍاحذ:

 هحوذعلي حبتوي هٌصهسئَل درس: 2 ٍاحذ:تعذاد 

 هحوذعلي حبتوي هٌص هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(: دقيقِ 90هذت كالس: 

 1399تبريخ ببزًگری: بْوي هبُ 

. 

 تبريخ فرٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ايراىعنوان درس : 

فزٌّگ ٍ توذى آضٌایی تا هفاّین کلیهذف کلی درس :    

 : اهذاف جسئی 

 تٌیادّای هفَْهی ٍ سهیٌِ ّای تاریخیآضٌایی تا  .1

 تعاریف فزٌّگ ٍ توذى ٍ ارتثاط آًْا تا یکذیگز .2

 راتغِ هتماتل اخالق  ٍ فزٌّگ ٍ توذى ٍ لاًَى تا یکذیگز .3

 عَاهل هَثز در سایص ٍ اعتالی توذى ّا .4

 عَاهل ٍ علل سٍال ٍ اًحغاط توذى ّا .5
 روش آموزش :  سخنرانی

 ویذیو پروشکتورامکانات آموزشی : 

 فرٌّگ ٍ توذى اسالهي تبليف دكتر علي اكبر ٍاليتي منبع درس  :

  دقيقِ 5 :هذت زهبى مقذمه 

 کلیات درس 

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيق30ِهذت زهبى :    

 دقيق10ِهذت زهبى :   

 دقيق25ِهذت زهبى:  

  دقيقِ 15هذت زهبى :    جمع بنذی و نتیجه گیری 

 دقيقِ 5هذت زهبى :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق عول     

 



 
 

 

  

 
 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 
 

 جلسِ دٍم
 

 کارشناسی پیوسته مقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عمل گروه آموزشی:   پرستاری حضرت زینب)س(                :   دانشکذه

 20/11/1399 تبريخ ارائِ درس : 99-99سبل تحصيلي  :  

 19-20سبعت:                           يکطٌبِرٍز:  تبريخ فرٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ايراىًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًفر 30 تعذاد داًطجَيبى  : ًظری ًَع ٍاحذ:

 هحوذعلي حبتوي هٌص هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(: هحوذعلي حبتوي هٌص دقيقِ 90هذت كالس: 

 1399تبريخ ببزًگری: بْوي هبُ 

. 

 تبريخ فرٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ايراىعنوان درس : 

سهیٌِ ّای ضکل گیزی توذى اسالهیآضٌایی تا هذف کلی درس :  

 : اهذاف جسئی 

 خایگاُ علن ٍ داًص در اسالم .1

 ًگاّی تِ تاریخ ًگارش در فزٌّگ ٍ توذى اسالهی .2

 اًتمال علَم ٍ خذب داًطوٌذاى تِ خْاى اسالم .3

 ًگاّی تِ ًْضت تزخوِ ٍ دٍرُ ّای آى .4

 آضٌایی تا هزاکش علوی در توذى اسالهی .5
 روش آموزش :  سخنرانی

 ویذیو پروشکتورامکانات آموزشی : 

 فرٌّگ ٍ توذى اسالهي تبليف دكتر علي اكبر ٍاليتي منبع درس  :

  دقيقِ 5 هذت زهبى: مقذمه 

 کلیات درس 

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيق30ِهذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :   

 دقيقِ 25هذت زهبى:  

  دقيقِ 15هذت زهبى :    جمع بنذی و نتیجه گیری 

 دقيقِ 5هذت زهبى :     ارزشیابی درس 

 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق عول     

 



 
 
 
 
 

 

  

 
 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 
 

 جلسِ سَم
 

 کارشناسی پیوسته مقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عمل گروه آموزشی:   پرستاری حضرت زینب)س(                :   دانشکذه

 22/11/1399تبريخ ارائِ درس : 99-99سبل تحصيلي  :  

 19-20سبعت:                           يکطٌبِرٍز:  تبريخ فرٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ايراىًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًفر 30 تعذاد داًطجَيبى  : ًظری ًَع ٍاحذ:

 هحوذعلي حبتوي هٌص هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(: هحوذعلي حبتوي هٌص دقيقِ 90هذت كالس: 

 1399تبريخ ببزًگری: بْوي هبُ 

. 

ٍ ایزاىفزٌّگ ٍ توذى اسالم عنوان درس :   

یطکَفایی علَم در توذى اسالهتزرسیهذف کلی درس :  

 : اهذاف جسئی 

 عثمِ تٌذی علَم تِ اسالهی ٍ غیز اسالهی .1

 ، عة، کیویا، فلسفِ ٍ.....یل ریاضیات، ًدَم، فیشیکعلَم غیز اسالهی اس لثًمص هسلواًاى در آضٌایی تا  .2

 تفسیز، حذیث، فمِ، اصَل فمِ، کالم ٍ...علَم اسالهی اس لثیل لزائت، ًمص هسلواًاى در آضٌایی تا  .3
 روش آموزش :  سخنرانی

 ویذیو پروشکتورامکانات آموزشی : 

 فرٌّگ ٍ توذى اسالهي تبليف دكتر علي اكبر ٍاليتي منبع درس  :

  دقيقِ 5 هذت زهبى: مقذمه 

 کلیات درس 

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيق30ِهذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :   

 دقيقِ 25هذت زهبى:  

  دقيقِ 15هذت زهبى :    جمع بنذی و نتیجه گیری 

 دقيقِ 5هذت زهبى :     ارزشیابی درس 

 
 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق عول     

 



 
 

 

  

 
 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 
 

 جلسِ چْبرم
 

 کارشناسی پیوسته مقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عمل گروه آموزشی:   پرستاری حضرت زینب)س(                :   دانشکذه

 04/12/1399تبريخ ارائِ درس : 99-99سبل تحصيلي  :  

 19-20سبعت:                           يکطٌبِرٍز:  تبريخ فرٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ايراىًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًفر 30 تعذاد داًطجَيبى  : ًظری ًَع ٍاحذ:

 هحوذعلي حبتوي هٌص هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(: هحوذعلي حبتوي هٌص دقيقِ 90هذت كالس: 

 1399تبريخ ببزًگری: بْوي هبُ 

. 

فزٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ایزاىعنوان درس :   

ساسهاى ّای اداری ٍ اختواعی توذى اسالهیآضٌایی تا هذف کلی درس :  

 : اهذاف جسئی 

 علل تَخَد آهذى دیَاى در توذى اسالهی .1

 هعزفی دیَاى ّای خزاج، تزیذ، اًطاء، خیص، تیت الوال ٍ تزرسی کارکزدّای آى .2

 آضٌایی تا هفَْم خزاج ٍ ضزٍرت پیذایص آى .3

 آضٌایی تا هفَْم حسثِ ٍ کارکزدّای آى .4
 روش آموزش :  سخنرانی

 ویذیو پروشکتورامکانات آموزشی : 

 فرٌّگ ٍ توذى اسالهي تبليف دكتر علي اكبر ٍاليتي منبع درس  :

  دقيقِ 5 هذت زهبى: مقذمه 

 کلیات درس 

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيق30ِهذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :   

 دقيقِ 25هذت زهبى:  

  دقيقِ 15هذت زهبى :    جمع بنذی و نتیجه گیری 

 دقيقِ 5هذت زهبى :     ارزشیابی درس 

 
 
 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 آهَزضيٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ 

 
گرٍُ اتبق عول     

 



 
 
 
 

 

  

 
 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 
 

 جلسِ پٌجن
 

 کارشناسی پیوسته مقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عمل گروه آموزشی:   پرستاری حضرت زینب)س(                :   دانشکذه

 11/12/1399تبريخ ارائِ درس : 99-99سبل تحصيلي  :  

 19-20سبعت:                           يکطٌبِرٍز:  تبريخ فرٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ايراىًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًفر 30 تعذاد داًطجَيبى  : ًظری ًَع ٍاحذ:

 هحوذعلي حبتوي هٌص هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 ترتيب حرٍف الفبب(: هحوذعلي حبتوي هٌصهذرسيي) بِ  دقيقِ 90هذت كالس: 

 1399تبريخ ببزًگری: بْوي هبُ 

. 

فزٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ایزاىعنوان درس :   

ٌّز در توذى اسالهیخایگاُ هذف کلی درس :  

 : اهذاف جسئی 

 تزرسی ٌّز اسالهی در توذى اسالهی .1

 آضٌایی تا تٌاّای تاریخی اسالهی .2

 تزرسی ٌّز ًماضی، خغاعی ٍ صٌایع هستظزفِ در اهپزاعَری ّای صفَیِ ، عثواًی ٍ گَرکاًی  .3
 روش آموزش :  سخنرانی

 ویذیو پروشکتورامکانات آموزشی : 

 فرٌّگ ٍ توذى اسالهي تبليف دكتر علي اكبر ٍاليتي منبع درس  :

  دقيقِ 5 هذت زهبى: مقذمه 

 کلیات درس 

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيق30ِهذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :   

 دقيقِ 25هذت زهبى:  

  دقيقِ 15هذت زهبى :    جمع بنذی و نتیجه گیری 

 دقيقِ 5هذت زهبى :     ارزشیابی درس 

 
 
 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي هركس هطبلعبت

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق عول     

 



 
 

 

  

 
 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 
 

 جلسِ ضطن
 

 کارشناسی پیوسته مقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عمل گروه آموزشی:   پرستاری حضرت زینب)س(                :   دانشکذه

 19/12/1399 تبريخ ارائِ درس : 99-99سبل تحصيلي  :  

 19-20سبعت:                           يکطٌبِرٍز:  تبريخ فرٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ايراىًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًفر 30 تعذاد داًطجَيبى  : ًظری ًَع ٍاحذ:

 هحوذعلي حبتوي هٌص هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 حرٍف الفبب(: هحوذعلي حبتوي هٌصهذرسيي) بِ ترتيب  دقيقِ 90هذت كالس: 

 1399تبريخ ببزًگری: بْوي هبُ 

. 

فزٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ایزاىعنوان درس :   

تاثیز توذى اسالهی در توذى غزب هذف کلی درس :  

 : اهذاف جسئی 

 تزرسی رٍضْای اًتمال علَم ٍ توذى اس للوزٍ اسالهی تِ غزب .1

 تزرسی تزخوِ آثار اسالهی تِ ستاًْای ارٍپایی  .2

 تاثیز فلسفِ اسالهی، پشضکی اسالهی، ریاضیات اسالهی، ستارُ ضٌاسی اسالهی ٍ خغزافیای اسالهی در توذى غزب  .3

 راّیاتی ٌّزّای اسالهی تِ ارٍپا اس لثیل ًماضی، هَسیمی، هعواری .4
 روش آموزش :  سخنرانی

 پروشکتورویذیو امکانات آموزشی : 

 فرٌّگ ٍ توذى اسالهي تبليف دكتر علي اكبر ٍاليتي منبع درس  :

  دقيقِ 5 هذت زهبى: مقذمه 

 کلیات درس 

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيق30ِهذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :   

 دقيقِ 25هذت زهبى:  

  دقيقِ 15هذت زهبى :    جمع بنذی و نتیجه گیری 

 دقيقِ 5هذت زهبى :     ارزشیابی درس 

 
 
 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 تَسعِ آهَزش علَم پسضکي هركس هطبلعبت ٍ

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق عول     

 



 
 
 
 

 

  

 
 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 
 

 جلسِ ّفتن
 

 کارشناسی پیوسته مقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عمل گروه آموزشی:   پرستاری حضرت زینب)س(                :   دانشکذه

 25/12/1399 تبريخ ارائِ درس : 99-99سبل تحصيلي  :  

 19-20سبعت:                           يکطٌبِرٍز:  تبريخ فرٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ايراىًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًفر 30 تعذاد داًطجَيبى  : ًظری ًَع ٍاحذ:

 هحوذعلي حبتوي هٌص هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(: هحوذعلي حبتوي هٌص دقيقِ 90هذت كالس: 

 1399تبريخ ببزًگری: بْوي هبُ 

. 

ٍ ایزاىفزٌّگ ٍ توذى اسالم عنوان درس :   

علل درًٍی رکَد توذى اسالهی، تزرسی هثاحث استثذاد،دًیاگزایی ٍ تحدز ٍ ...هذف کلی درس :  

 : اهذاف جسئی 

 تعزیف استثذاد، هٌطا استثذاد در کطَرّای اسالهی ٍ پیاهذّای استثذاد .1

 تزرسی هثحث دًیاگزایی ٍ ًمص سلسلِ تٌی اهیِ در تزٍیح آى .2

 تزرسی هثحث تحدز ٍ هعزفی گزٍّْای هتحدز اس دیذگاُ ضْیذ هغْزی  .3

 هعزفی خزیاًْای عملی ٍ عمل گزیش در خْاى اسالم .4
 روش آموزش :  سخنرانی

 ویذیو پروشکتورامکانات آموزشی : 

 فرٌّگ ٍ توذى اسالهي تبليف دكتر علي اكبر ٍاليتي منبع درس  :

  دقيقِ 5 هذت زهبى: مقذمه 

 کلیات درس 

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيق30ِهذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :   

 دقيقِ 25هذت زهبى:  

  دقيقِ 15هذت زهبى :    جمع بنذی و نتیجه گیری 

 دقيقِ 5هذت زهبى :     ارزشیابی درس 

 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق عول     

 



 
 

 

  

 
 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 
 

 جلسِ ّطتن
 

 کارشناسی پیوسته مقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عمل گروه آموزشی:   پرستاری حضرت زینب)س(                :   دانشکذه

 12/01/1399 تبريخ ارائِ درس : 99-99سبل تحصيلي  :  

 19-20سبعت:                           يکطٌبِرٍز:  تبريخ فرٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ايراىًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًفر 30 تعذاد داًطجَيبى  : ًظری ًَع ٍاحذ:

 هحوذعلي حبتوي هٌص هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(: هحوذعلي حبتوي هٌص دقيقِ 90هذت كالس: 

 1399تبريخ ببزًگری: بْوي هبُ 

. 

فزٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ایزاىعنوان درس :   

علل تیزًٍی رکَد توذى اسالهی، تزرسی خٌگ ّای صلیثی سهیٌِ ّا،علل ٍ پیاهذّای آى هذف کلی درس :  

 : اهذاف جسئی 

 خٌگ ّای صلیثیتزرسی دالیل تَخَد آهذى  .1

 هعزفی حکَهتْای هذافع اسالم در تزاتز صلیثیَى .2

 الم ٍ هسیحیتزرسی ًتایح خٌگْای صلیثی تز خَاهع اس .3
 روش آموزش :  سخنرانی

 ویذیو پروشکتورامکانات آموزشی : 

 فرٌّگ ٍ توذى اسالهي تبليف دكتر علي اكبر ٍاليتي منبع درس  :

  دقيقِ 5 هذت زهبى: مقذمه 

  درسکلیات 

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيق30ِهذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :   

 دقيقِ 25هذت زهبى:  

  دقيقِ 15هذت زهبى :    جمع بنذی و نتیجه گیری 

 دقيقِ 5هذت زهبى :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق عول     

 



 
 

 

  

 
 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 
 

 جلسِ ًْن
 

 کارشناسی پیوسته مقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عمل گروه آموزشی:   پرستاری حضرت زینب)س(                :   دانشکذه

 24/01/1399تبريخ ارائِ درس : 99-99سبل تحصيلي  :  

 19-20سبعت:                           يکطٌبِرٍز:  تبريخ فرٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ايراىًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًفر 30 تعذاد داًطجَيبى  : ًظری ًَع ٍاحذ:

 هحوذعلي حبتوي هٌص هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(: هحوذعلي حبتوي هٌص دقيقِ 90هذت كالس: 

 1399تبريخ ببزًگری: بْوي هبُ 

. 

فزٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ایزاىعنوان درس :   

علل تیزًٍی رکَد توذى اسالهی، تزرسی حولِ هغَل تِ ایزاى سهیٌِ ّا، علل ٍپیاهذّاهذف کلی درس :  

 : اهذاف جسئی 

 هعزفی هغَالى ٍ تزرسی ضزایظ سیاسی سهاى آًْا  .1

 آضٌایی تا سلسلِ خَارسهطاّیاى ٍ تماتل آًْا تا هغَالى  .2

 هعزفی خاًطیٌاى چٌگیشخاى ٍ تزرسی حکَهت ایلخاًی  .3

 تماتل ایلخاًاى تا هذافعاى خْاى اسالم در خزیاى خٌگْای صلیثی .4
 روش آموزش :  سخنرانی

 پروشکتورویذیو امکانات آموزشی : 

 فرٌّگ ٍ توذى اسالهي تبليف دكتر علي اكبر ٍاليتي منبع درس  :

  دقيقِ 5 هذت زهبى: مقذمه 

 کلیات درس 

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيق30ِهذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :   

 دقيقِ 25هذت زهبى:  

  دقيقِ 15هذت زهبى :    جمع بنذی و نتیجه گیری 

 دقيقِ 5هذت زهبى :     ارزشیابی درس 

 
 
 

الرستبىداًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي   

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق عول     

 



 
 
 
 

 

  

 
 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 
 

 جلسِ دّن
 

 کارشناسی پیوسته مقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عمل گروه آموزشی:   پرستاری حضرت زینب)س(                :   دانشکذه

 31/01/1399تبريخ ارائِ درس : 99-99سبل تحصيلي  :  

 19-20سبعت:                           يکطٌبِرٍز:  تبريخ فرٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ايراىًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًفر 30 تعذاد داًطجَيبى  : ًظری ًَع ٍاحذ:

 هحوذعلي حبتوي هٌص هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(: هحوذعلي حبتوي هٌص دقيقِ 90هذت كالس: 

 1399تبريخ ببزًگری: بْوي هبُ 

. 

ٍ ایزاىفزٌّگ ٍ توذى اسالم عنوان درس :   

علل تیزًٍی رکَد توذى اسالهی، تزرسی فتح اًذلس تِ دست هسلواًاى ٍ علل سمَط آىهذف کلی درس :  

 : اهذاف جسئی 

 ٍضعیت اًذلس ٌّگام فتح هسلواًاى  .1

 فتح اًذلس تِ دست هسلواًاى .2

 تزرسی تاریخ سیاسی اًذلس در دٍراى حکَهت اسالهی .3

 تزرسی ٍضعیت فزٌّگی ٍ علوی اًذلس .4

 اًذلس تِ دست هسیحیاى اس اتعاد ًظاهی، فزٌّگی ٍ صئَپلَتیکیعلل سمَط  .5
 روش آموزش :  سخنرانی

 ویذیو پروشکتورامکانات آموزشی : 

 فرٌّگ ٍ توذى اسالهي تبليف دكتر علي اكبر ٍاليتي منبع درس  :

  دقيقِ 5 هذت زهبى: مقذمه 

 کلیات درس 

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيق30ِهذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :   

 دقيقِ 25هذت زهبى:  

  دقيقِ 15هذت زهبى :    جمع بنذی و نتیجه گیری 

 دقيقِ 5هذت زهبى :     ارزشیابی درس 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق عول     

 



 

 

  

 
 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 
 

 جلسِ يبزدّن
 

 کارشناسی پیوسته مقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عمل گروه آموزشی:   پرستاری حضرت زینب)س(                :   دانشکذه

 02/02/1399تبريخ ارائِ درس : 99-99سبل تحصيلي  :  

 19-20سبعت:                           يکطٌبِرٍز:  تبريخ فرٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ايراىًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًفر 30 تعذاد داًطجَيبى  : ًظری ًَع ٍاحذ:

 هحوذعلي حبتوي هٌص هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 حبتوي هٌص هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(: هحوذعلي دقيقِ 90هذت كالس: 

 1399تبريخ ببزًگری: بْوي هبُ 

. 

فزٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ایزاىعنوان درس :   

التذار هدذد خْاى اسالم، ضکل گیزی حکَهت صفَیِ، فزٌّگ ٍ توذى دردٍرُ صفَیِهذف کلی درس :  

 : اهذاف جسئی 

 تزرسی رًٍذ ضکل گیزی ٍ تطکیل دٍلت صفَیِ .1

 ارٍپاییهٌاسثات صفَیِ تا ّوسایگاى ٍ دٍل  .2

 تزرسی فزٌّگ ٍ توذى در دٍرُ صفَیِ .3

 تزرسی ًظام اداری صفَیاى .4

 علل سمَط صفَیِ  .5
 روش آموزش :  سخنرانی

 ویذیو پروشکتورامکانات آموزشی : 

 فرٌّگ ٍ توذى اسالهي تبليف دكتر علي اكبر ٍاليتي منبع درس  :

  دقيقِ 5 هذت زهبى: مقذمه 

 کلیات درس 

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيق30ِهذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :   

 دقيقِ 25هذت زهبى:  

  دقيقِ 15هذت زهبى :    جمع بنذی و نتیجه گیری 

 دقيقِ 5هذت زهبى :     ارزشیابی درس 

 
 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق عول     

 



 

  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 
 

 جلسِ دٍازدّن
 

 کارشناسی پیوسته مقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عمل گروه آموزشی:   پرستاری حضرت زینب)س(                :   دانشکذه

 14/02/1399تبريخ ارائِ درس : 99-99سبل تحصيلي  :  

 19-20سبعت:                           يکطٌبِرٍز:  تبريخ فرٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ايراىًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًفر 30 تعذاد داًطجَيبى  : ًظری ًَع ٍاحذ:

 هحوذعلي حبتوي هٌص هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 حرٍف الفبب(: هحوذعلي حبتوي هٌصهذرسيي) بِ ترتيب  دقيقِ 90هذت كالس: 

 1399تبريخ ببزًگری: بْوي هبُ 

. 

فزٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ایزاىعنوان درس :   

تزرسی توذى عثواًی ٍ گَرکاًی هذف کلی درس :  

 : اهذاف جسئی 

 چگًَگی رٍی کار آهذى عثواًی ّا  .1

 لذرت گیزی عثواًی ّا  .2

 دٍراى التذار ٍ رًٍك عثواًی ّا  .3

 علل سمَط سلسلِ عثواًی  .4

 تزرسی تاریخ سیاسی گَرکاًیاى  .5

 رٍاتظ گَرکاًیاى تا صفَیاى ٍ دٍل ارٍپایی .6

 ساختار سیاسی ٍ اداری گَرکاًیاى .7

 تزرسی ٌّزّای ٌّذ ٍ اسالهی  .8
 روش آموزش :  سخنرانی

 ویذیو پروشکتورامکانات آموزشی : 

 فرٌّگ ٍ توذى اسالهي تبليف دكتر علي اكبر ٍاليتي منبع درس  :

  دقيقِ 5 هذت زهبى: مقذمه 

 کلیات درس 

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيق30ِهذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :   

 دقيقِ 25هذت زهبى:  

  دقيقِ 15هذت زهبى :    جمع بنذی و نتیجه گیری 

  دقيقِ 5هذت زهبى :     درسارزشیابی 

 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 تَسعِ آهَزش علَم پسضکيهركس هطبلعبت ٍ 

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق عول     

 



 

 

  

 
 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 
 

 جلسِ سيسدّن
 

 کارشناسی پیوسته مقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عمل گروه آموزشی:   پرستاری حضرت زینب)س(                :   دانشکذه

 21/02/1399تبريخ ارائِ درس : 99-99سبل تحصيلي  :  

 19-20سبعت:                           يکطٌبِرٍز:  تبريخ فرٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ايراىًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًفر 30 تعذاد داًطجَيبى  : ًظری ًَع ٍاحذ:

 هحوذعلي حبتوي هٌص هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(: هحوذعلي حبتوي هٌص دقيقِ 90هذت كالس: 

 1399تبريخ ببزًگری: بْوي هبُ 

. 

فزٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ایزاىعنوان درس :   

علل هتاخز رکَد فزٌّگ ٍ توذى اسالهی، تزرسی هسالِ استعوار هذف کلی درس :  

 : اهذاف جسئی 

 هفَْم ٍ تاریخچِ استعوار  .1

 علل پیذایص استعوار  .2

 استعوار در آسیا، خاٍرهیاًِ ٍ خلیح فارس .3

 تزرسی هفاّین استعوار کٌِْ ٍ استعار ًَ .4

 ٍ تیي الوللی، هفاّین خْاًی ضذى ٍ پیاهذّای آىتزرسی اتعاد استعوار ًَ اس لثیل ضزکتْای چٌذ هلیتی، ًْادّای هالی  .5
 روش آموزش :  سخنرانی

 ویذیو پروشکتورامکانات آموزشی : 

 فرٌّگ ٍ توذى اسالهي تبليف دكتر علي اكبر ٍاليتي منبع درس  :

  دقيقِ 5 هذت زهبى: مقذمه 

 کلیات درس 

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيق30ِهذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :   

 دقيقِ 25هذت زهبى:  

  دقيقِ 15هذت زهبى :    جمع بنذی و نتیجه گیری 

 دقيقِ 5هذت زهبى :     ارزشیابی درس 

 
 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق عول     

 



 
 

 

  

 
 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 
 

 جلسِ چْبردّن
 

 کارشناسی پیوسته مقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عمل گروه آموزشی:   پرستاری حضرت زینب)س(                :   دانشکذه

 29/02/1399تبريخ ارائِ درس : 99-99سبل تحصيلي  :  

 19-20سبعت:                           يکطٌبِرٍز:  تبريخ فرٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ايراىًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًفر 30 تعذاد داًطجَيبى  : ًظری ًَع ٍاحذ:

 هحوذعلي حبتوي هٌص هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(: هحوذعلي حبتوي هٌص دقيقِ 90هذت كالس: 

 1399تبريخ ببزًگری: بْوي هبُ 

. 

فزٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ایزاىعنوان درس :   

علل هتاخز رکَد فزٌّگ ٍ توذى اسالهی، تزرسی هسالِ ضزق ضٌاسی هذف کلی درس :  

 : اهذاف جسئی 

 تزرسی هفَْم ضزق ضٌاسی .1

 ًمص ضزق ضٌاسی در سلغِ غزب تز خْاى .2

 تزرسی ٍ ًمذ ضزق ضٌاسی در خْاى اسالم  .3

 تزرسی پیًَذ ضزق ضٌاسی ٍ استعوار ٍ ًمص آًْا در خذهت تِ دٍلتْای استعوارگز  .4
 روش آموزش :  سخنرانی

 ویذیو پروشکتورامکانات آموزشی : 

 فرٌّگ ٍ توذى اسالهي تبليف دكتر علي اكبر ٍاليتي منبع درس  :

  دقيقِ 5 هذت زهبى: مقذمه 

 کلیات درس 

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيق30ِهذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :   

 دقيقِ 25هذت زهبى:  

  دقيقِ 15هذت زهبى :    جمع بنذی و نتیجه گیری 

 دقيقِ 5هذت زهبى :     ارزشیابی درس 

 
 
 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ريسی درسي ٍ آهَزضيٍاحذ برًبهِ 

 
گرٍُ اتبق عول     

 



 
 

  

 
 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 
 

 جلسِ پبًسدّن
 

 کارشناسی پیوسته مقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عمل گروه آموزشی:   پرستاری حضرت زینب)س(                :   دانشکذه

 04/03/1399تبريخ ارائِ درس : 99-99سبل تحصيلي  :  

 19-20سبعت:                           يکطٌبِرٍز:  تبريخ فرٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ايراىًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًفر 30 تعذاد داًطجَيبى  : ًظری ًَع ٍاحذ:

 هحوذعلي حبتوي هٌص هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 ترتيب حرٍف الفبب(: هحوذعلي حبتوي هٌصهذرسيي) بِ  دقيقِ 90هذت كالس: 

 1399تبريخ ببزًگری: بْوي هبُ 

. 

فزٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ایزاىعنوان درس :   

علل هتاخز رکَد فزٌّگ ٍ توذى اسالهی، تزرسی هسالِ صْیًَیسنهذف کلی درس :  

 : اهذاف جسئی 

 تعزیف ٍاصُ صْیًَیسن .1

 صْیًَیسنتزرسی دیذگاّْای هختلف در تثییي پذیذُ  .2

 عَاهل تحمك دٍلت صْیًَیسن  .3

 تزرسی خٌگْای اعزاب ٍ اسزائیل .4

 ًمص رساًِ ّا در تحمك دٍلت صْیًَیسن .5

 تزرسی حزکت تیذاری اسالهی ٍ تاثیز آى در هماتلِ تا تحمك اّذاف دٍلت صْیًَیسن .6
 روش آموزش :  سخنرانی

 ویذیو پروشکتورامکانات آموزشی : 

 فرٌّگ ٍ توذى اسالهي تبليف دكتر علي اكبر ٍاليتي منبع درس  :

  دقيقِ 5 هذت زهبى: مقذمه 

 کلیات درس 

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيق30ِهذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :   

 دقيقِ 25هذت زهبى:  

  دقيقِ 15هذت زهبى :    جمع بنذی و نتیجه گیری 

  دقيقِ 5هذت زهبى :     درسارزشیابی 

 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 تَسعِ آهَزش علَم پسضکيهركس هطبلعبت ٍ 

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق عول     

 



 
 

 

  

 
 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 
 

 جلسِ ضبًسدّن
 

 کارشناسی پیوسته مقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عمل گروه آموزشی:   پرستاری حضرت زینب)س(                :   دانشکذه

 11/03/1399تبريخ ارائِ درس : 99-99سبل تحصيلي  :  

 19-20سبعت:                           يکطٌبِرٍز:  تبريخ فرٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ايراىًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًفر 30 تعذاد داًطجَيبى  : ًظری ًَع ٍاحذ:

 هحوذعلي حبتوي هٌص هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(: هحوذعلي حبتوي هٌص دقيقِ 90هذت كالس: 

 1399تبريخ ببزًگری: بْوي هبُ 

. 

فزٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ایزاىعنوان درس :   

، سهیٌِ ّا ٍ ًطاًِ ّای آىاسالهیآضٌایی تا تیذاری هذف کلی درس :  

 : اهذاف جسئی 

 تیذاری اسالهی در خْاى عزب .1

 تزرسی گزایص ّای عزب گزا، اسالم گزا، سٌتی ٍ اصَل گزایی اسالهی .2

 تیذاری اسالهی در ایزاى .3

 تزرسی ًمص علوا ٍ رٍحاًیَى در تیذاری اسالهی در ایزاى .4

 ًمص تیذاری اسالهی در سمَط رصین پْلَی .5
 :  سخنرانیروش آموزش 

 ویذیو پروشکتورامکانات آموزشی : 

 فرٌّگ ٍ توذى اسالهي تبليف دكتر علي اكبر ٍاليتي منبع درس  :

  دقيقِ 5 هذت زهبى: مقذمه 

 کلیات درس 

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيق30ِهذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :   

 دقيقِ 25هذت زهبى:  

  دقيقِ 15هذت زهبى :    جمع بنذی و نتیجه گیری 

 دقيقِ 5هذت زهبى :     ارزشیابی درس 

 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق عول     

 



 
 

 

  

 
 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 
 

 جلسِ ّفذّن
 

 کارشناسی پیوسته مقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عمل گروه آموزشی:   پرستاری حضرت زینب)س(                :   دانشکذه

 19/03/1399تبريخ ارائِ درس : 99-99سبل تحصيلي  :  

 19-20سبعت:                           يکطٌبِرٍز:  تبريخ فرٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ايراىًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًفر 30 تعذاد داًطجَيبى  : ًظری ًَع ٍاحذ:

 هحوذعلي حبتوي هٌص هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(: هحوذعلي حبتوي هٌص دقيقِ 90هذت كالس: 

 1399تبريخ ببزًگری: بْوي هبُ 

. 

ٍ ایزاىفزٌّگ ٍ توذى اسالم عنوان درس :   

ًوایص فیلن هستٌذ تاریخیهذف کلی درس :  

 اهذاف جسئی : 

تاثیز تیطتز فیلن تز داًطدَیاى تِ ًسثت سخٌزاًی .1

 عیٌیت تخطیذى تِ تصَرات تاریخی داًطدَیاى .2
 روش آموزش :  سخنرانی

 ویذیو پروشکتورامکانات آموزشی : 

 فرٌّگ ٍ توذى اسالهي تبليف دكتر علي اكبر ٍاليتي منبع درس  :

  دقيقِ 5 هذت زهبى: مقذمه 

 کلیات درس 

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيق30ِهذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :   

 دقيقِ 25هذت زهبى:  

  دقيقِ 15هذت زهبى :    جمع بنذی و نتیجه گیری 

  دقيقِ 5هذت زهبى :       درسارزشیابی 

 
 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق عول     

 


