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 مقذمه:

 

 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشذ 
 آضٌبیی بب ًْج البالغِ  .1

 هعبرفی از ًْج البالغِ .2

 پیبهبری ٍ پیطَایی .3

 حقَق ضٌبسی .4

 اًذیطِ سیبسی   .5

 سیرُ ی سیبسی .6

 کوبالت اًسبًی .7

 

 

 

 

 

 

رشته های  –کارشناسی مقطع و رشته تحصیلی:عمومی               گروه آموزشی:       پرستاری حضرت زینب)س( الرستاندانشکده :  

 پرستاری وکارشناسی اتاق عمل 

 2 :  تعذاد ٍاحذ تفسیر هَضَعی ًْج البالغِ:  ًبم درس

 عوَهی ًَع ٍاحذ :

 ّب  یك ضٌبِرٍز ٍ سبعت برگساری کالس:   ًذاردپیص ًیبز:

 18-22سبعت :  

 کالسْبی داًطکذُهکبى برگساری:

 عبذاهلل ًجبریهذرسیي) بِ ترتیب حرٍف الفبب(:هسئَل برًبهِ :  

 عبذاهلل ًجبریتْیِ ٍ تٌظین : 

 98تبریخ ببزًگری :بْوي هبُ 

 داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ریسی درسی ٍ آهَزضی

 
گرٍُ اتبق عول     

 



 هذف كلي 

 با نهج البالغه آشنايي

…………………………….. 

  اهذاف اختصاصي 

 

 داًطدَ  در پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ:

الف ( ٍیصگی ّای دٍرُ ّای هختلف خالفت ػباسیاى را داًستِ ٍ بذاًذ ًْح البالغِ در کذام دٍرُ ٍ در چِ ضرایطی خوغ آٍری 

 ضذُ است

 ب( با خایگاُ خاًَادگی ، ػلوی ، ادبی ٍ فضایل ٍ تالیفات هَلف ًْح البالغِ آضٌا ضَد 

 ج( هختصری در هَرد سبک ٍ باب بٌذی ًْح البالغِ ٍ کویت ٍ کیفیت آى آگاّی یابذ.

 د( رٍش ّای هطالؼِ ًْح البالغِ را فْویذُ ٍ با هسیت ّای ّر کذام آضٌا گردد.

 هذف كلي 

 غه ) خذاشناسي (معارفي از نهج البال

…………………………….. 

  اهذاف اختصاصي 

 

 داًطدَ  در پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ:

 الف( دٍ ًَع تلقی در هَرد خذاًٍذ ٍ ًتایح حاصل از آى را بطٌاسذ.

 ب( بِ ٍیصگی ّا ٍ اٍصاف بیاى ضذُ برای خذاًٍذ در ًْح البالغِ آگاّی یابذ

 ػیٌیت زًذگی را بذاًذج( ّر یک از هباحث هربَط بِ خذاضٌاسی در 

 هذف كلي 

 حقوق شناسي

…………………………….. 

  اهذاف اختصاصي 

 

 داًطدَ  در پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ:

 الف( هؼٌای حقیقی ٍ اػتباری حك را ًام ببردٍ برای ّر کذام هثال بسًذ

 ب( حقَق هذاری را تؼریف کردُ ٍ خایگاُ ٍ اّویت آى را در اًذیطِ ٍ رفتار اهام ػلی بذاًذ

 ( حقَق خذا ، خَیطتي ٍ هردهاى را ًام ببردج

 هذف كلي 

 انذيشه سیاسي

…………………………….. 

  اهذاف اختصاصي 

 

 داًطدَ  در پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ:

 الف( هفْون سیاست در لغت ٍ در ػلن سیاست را بیاى ًوایذ

 ب( خایگاُ ٍ اّویت سیاست در هٌظر هَالی هتقیاى ػلی )ع( را بطٌاسذ

 غایت سیاست را بطٌاسذج( اخذاف ٍ 
 

 



 روش آموزش 
 

   سخٌراًی ٍپرسص ٍ پاسخاستفادُ از پاٍرپَیٌت 

 شرايط اجراء

 

  امكانات آموزشي بخش 
  کاهپیَتر ٍیذٍئَ پرٍشکتَر ،اسالیذ پرٍشکتَر ٍ 

 

 

   آموزش دهنذه 
   :ِاسبتیذ بخص هعبرفاسبتیذهربَط 

  منابع اصلي درسي: 

 تفسیر هَضَػی ًْح البالغِ

  ارزشیابي 
 

 ًحَُ ارزضیببی         

 سواالت بصورت  چهارگسینه و کوتاه پاسخ 

 
 

  نحوه محاسبه نمره كل 

 2نمره میان ترم 8و کنفرانس  نمره 

 22  َنمره است 22نمره پایانی که مجموعا 

 

 

 مقررات 

                22حداقل نمره قبولی  

 جلسه 4تعداددفعات مجاز غیبت در کالس 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تفسیر موضوعی نهج البالغهدرس زمانبنديجدول

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امكانات 

 مورد نياز

روش 

 ارزشيابي

35/33/89 42-39 

 آضٌبیی ثب ًْج الجالغِ 

 عٌَاى ًْج الجالغِ

 –اًگیسُ  –سجک تبلیف 

 سجک ٍ تبلیف ًْج الجالغِ 

 عجذاهلل ًجبری

پرسش 

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرشکتَر ٍ لت  

 تبة

تفسیر کتبة 

هَضَعی ًْج 

 الجالغِ

 پرسص ٍپبسخ

42/33/89 42-39 

 گردآٍردًذُ ی ًْج الجالغِ  

ضخصیت علوی ،خبًَادگی  

 ، فضبیل ، تبلیفبت هَلف 

 کیفیت ٍ اعتجبر ًْج الجالغِ

 

 

 
 عبداهلل نجاری

 

پرسش 

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پبٍرپَیٌت

پرشکتَر ٍ لت 

 تبة

تفسیر کتبة 

هَضَعی ًْج 

 الجالغِ

 پرسص ٍپبسخ

42/33/89 42-39 

رٍش ضٌبسی هطبلعِ ًْج 

 الجالغِ

پرسش  عبداهلل نجاری

وپاسخ 

پرشکتَر ٍ لت 

 تبة

 پرسص ٍپبسخ



 هَضَع ضٌبسی ًْج الجالغِ

ضٌبخت خطجِ ، ًبهِ ، 

 حکوت

 وسخنرانی

 پبٍرپَیٌت

تفسیر کتبة 

موضوعی 

 نهج البالغه

6/34/89 42-39 

 ضٌبسیرٍش خذا 

 دیذگبُ خَارج

دیذگبُ اسالم ٍ ًْج الجالغِ 

 درثبرُ خذاضٌبسی

پرسش  عبداهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پبٍرپَیٌت

پرشکتَر ٍ لت 

 تبة

تفسیر کتبة 

موضوعی 

 نهج البالغه

 پرسص ٍپبسخ

33/34/89 42-39 

خذاضٌبسی در عیٌیت 

 زًذگی 

ًفی گردى  -اهٌیت رٍحی

تَجیِ هسئَلیت  –فرازی 

 ٍارستگی -اًسبًی

پرسش  عبداهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پبٍرپَیٌت

پرشکتَر ٍ لت 

 تبة

تفسیر کتبة 

موضوعی 

 نهج البالغه

 پرسص ٍپبسخ

39/34/89 42-39 

 پیبهجری ٍ پیطَایی

 فلسفِ ٍحی ٍ پیبم آٍری 

پرسش  عبداهلل نجاری

وپاسخ 

ٍ لت پرشکتَر 

 تبة

 پرسص ٍپبسخ



 وسخنرانی پیبم آٍر خبتن

 پبٍرپَیٌت

تفسیر کتبة 

موضوعی 

 نهج البالغه

32/3/88 42-39 

 پیطَایی 

ًمص ٍ جبیگبُ ائوِ در 

 احیبی دیي

پرسش  عبداهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پبٍرپَیٌت

پرشکتَر ٍ لت 

 تبة

تفسیر کتبة 

موضوعی 

 نهج البالغه

 پرسص ٍپبسخ

46/3/88 42-39 

استورار پیبهجری در  

 پیطَایی 

 ضٌبخت پیطَایبى الْی 

 ًوًَِ ّبی ٍاالی راّجری

پرسش  عبداهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پبٍرپَیٌت

پرشکتَر ٍ لت 

 تبة

تفسیر کتبة 

موضوعی 

 نهج البالغه

 پرسص ٍپبسخ

53/3/88 42-39 

 حمَق ضٌبسی

 –هفْوَم ضٌبسی حك 

حمَق  –جبیگبُ حمَق 

 هذاری

پرسش  عبداهلل نجاری 

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پبٍرپَیٌت

پرشکتَر ٍ لت 

 تبة

تفسیر کتبة 

موضوعی 

 نهج البالغه

 پرسص ٍپبسخ



2/4/88 42-39 

السبم حمَق  -حمَق هتمبثل

پیبهذّبی پبیجٌذی ثِ  –

پیبهذّبی  -حمَق دیگراى

 زایل کردى حمَق دیگراى

پرسش  عبداهلل نجاری 

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پبٍرپَیٌت

پرشکتَر ٍ لت 

 تبة

تفسیر کتبة 

موضوعی 

 البالغهنهج 

 پرسص ٍپبسخ

36/4/88 42-39 

هفْوَم  -اًذیطِ سیبسی

هفْوَم  –ضٌبسی سیبست 

 سیبست در علن سیبست

پرسش  عبداهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پبٍرپَیٌت

پرشکتَر ٍ لت 

 تبة

تفسیر کتبة 

موضوعی 

 نهج البالغه

 پرسص ٍپبسخ

43/4/88 42-39 

جبیگبُ ٍ اّویت سیبسیت 

 ًسد اهبم علی

 غبیت سیبستاّذاف ٍ 

پرسش  عبداهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پبٍرپَیٌت

پرشکتَر ٍ لت 

 تبة

تفسیر کتبة 

موضوعی 

 نهج البالغه

 پرسص ٍپبسخ

49/4/88 42-39 

هفْوَم  –سیرُ ی سیبسی 

 ضٌبسی سیرُ ی سیبسی

 ٍاشُ ضٌبسی سیرُ

پرسش  عبداهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پبٍرپَیٌت

لت  پرشکتَر ٍ

 تبة

تفسیر کتبة 

موضوعی 

 نهج البالغه

 



 هفْوَم ضٌبسی سیرُ

6/5/88 42-39 

حفظ  -خطَط کلی سیبست

 حذٍدُ الْی 

زهبًِ  -صراحت ٍ صذالت

 ضٌبسی 

 آفبت سیبست

 لذرت طلجی

 خطًَت ٍرزی -استجذاد

 دًیب زدگی

پرسش  عبداهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پبٍرپَیٌت

پرشکتَر ٍ لت 

 تبة

تفسیر کتبة 

موضوعی 

 نهج البالغه

 

33/5/88 42-39 

ضٌبخت صحیح ًسجت ثِ 

 ادة کوبلی

 حکوت ًظسی ٍعولی

پرسش  عبداهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پبٍرپَیٌت

پرشکتَر ٍ لت 

 تبة

تفسیر کتبة 

موضوعی 

 نهج البالغه

 



39/5/88 42-39 

 کوبالت ٍفضبیل اًسبًی

آضٌبیی ثب فضبیل ٍتعبریف 

آى ًٍمص آى در کوبل 

 اًسبًی هبًٌذ رحوت ًٍساّت

 صذالت

 

پرسش  عبداهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پبٍرپَیٌت

پرشکتَر ٍ لت 

 تبة

تفسیر کتبة 

موضوعی 

 نهج البالغه

 

47/5/88 42-39 

آضٌبیی ثب هعٌبی عذالت 

ٍعجَدیت سوبحت ٍ لٌبعت 

 ٍاستمبهت ٍضجبعت

پرسش  عبداهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پبٍرپَیٌت

پرشکتَر ٍ لت 

 تبة

تفسیر کتبة 

موضوعی 

 نهج البالغه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


