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 مقدمه:

 
 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد 

 آشنایی با نهج البالغه  .1

 معارفی از نهج البالغه .2

 پیامبری و پیشوایی .3

 حقوق شناسی .4

 اندیشه سیاسی   .5

 سیره ی سیاسی .6

 کماالت انسانی .7

 

 

 

 

 

 

 هدف كلي 
 با نهج البالغه آشنايی

…………………………….. 

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

 پرستاری وکارشناسی اتاق عمل 

 2 :  تعداد واحد تفسیر موضوعی نهج البالغه:  نام درس

 عمومی نوع واحد :

 ها  یکشنبهروز و ساعت برگزاری کالس:   نداردپیش نیاز:

 11-17ساعت :  

 کالسهای دانشکدهمکان برگزاری:

 عبداهلل نجاریبه ترتیب حروف الفبا(: مدرسین)مسئول برنامه :  

 عبداهلل نجاریتهیه و تنظیم : 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

الف ( ویژگی های دوره های مختلف خالفت عباسیان را دانسته و بداند نهج البالغه در کدام دوره و در چه شرایطی جمع آوری 

 شده است

 ب( با جایگاه خانوادگی ، علمی ، ادبی و فضایل و تالیفات مولف نهج البالغه آشنا شود 

 ج( مختصری در مورد سبک و باب بندی نهج البالغه و کمیت و کیفیت آن آگاهی یابد.

 د( روش های مطالعه نهج البالغه را فهمیده و با مزیت های هر کدام آشنا گردد.

 هدف كلي 
 البالغه ) خداشناسی (معارفی از نهج 

…………………………….. 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 الف( دو نوع تلقی در مورد خداوند و نتایج حاصل از آن را بشناسد.

 ب( به ویژگی ها و اوصاف بیان شده برای خداوند در نهج البالغه آگاهی یابد

 عینیت زندگی را بداند ج( هر یک از مباحث مربوط به خداشناسی در

 هدف كلي 
 حقوق شناسی

…………………………….. 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 الف( معنای حقیقی و اعتباری حق را نام ببردو برای هر کدام مثال بزند

 ب( حقوق مداری را تعریف کرده و جایگاه و اهمیت آن را در اندیشه و رفتار امام علی بداند

 ج( حقوق خدا ، خویشتن و مردمان را نام ببرد

 هدف كلي 
 انديشه سیاسی

…………………………….. 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 الف( مفهمم سیاست در لغت و در علم سیاست را بیان نماید

 ب( جایگاه و اهمیت سیاست در منظر موالی متقیان علی )ع( را بشناسد

 غایت سیاست را بشناسدج( اخداف و 
 

 

 روش آموزش 
 

   سخنرانی وپرسش و پاسخاستفاده از پاورپوینت 

 شرايط اجراء
 

  امكانات آموزشي بخش 

  و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

   آموزش دهنده 



   :اساتید بخش معارفاساتیدمربوطه 

  منابع اصلي درسي: 
 تفسیر موضوعی نهج البالغه

  ارزشيابي 

 
 نحوه ارزشیابی         

 

  نحوه محاسبه نمره كل 

  

  

 

 مقررات 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 71/77/7011 71-71 

 آشنایی با نهج البالغه 

 عبداهلل نجاری عنوان نهج البالغه

پرسش 

وپاسخ 

 وسخنرانی

پرژکتور و لب  

 پرسش وپاسخ تاب



 –انگیزه  –سبک تالیف 

 سبک و تالیف نهج البالغه 

تفسیر کتاب  پاورپوینت

موضوعی نهج 

 البالغه

40/77/7011 71-71 

 گردآوردنده ی نهج البالغه  

شخصیت علمی ،خانوادگی  

 ، فضایل ، تالیفات مولف 

 کیفیت و اعتبار نهج البالغه

 

 

 
 عبداهلل نجاری

 

پرسش 

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

 پرژکتور و لب

 تاب

کتاب تفسیر 

موضوعی نهج 

 البالغه

 پرسش وپاسخ

10/74/7011 71-71 

روش شناسی مطالعه نهج 

 البالغه

 موضوع شناسی نهج البالغه

شناخت خطبه ، نامه ، 

 حکمت

پرسش  عبداهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

تفسیر کتاب 

موضوعی 

 نهج البالغه

 پرسش وپاسخ



8/74/7011 71-71 

 روش خدا شناسی

 دیدگاه خوارج

دیدگاه اسالم و نهج البالغه 

 درباره خداشناسی

پرسش  عبداهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

تفسیر کتاب 

موضوعی 

 نهج البالغه

 پرسش وپاسخ

71/74/7011 71-71 

خداشناسی در عینیت 

 زندگی 

نفی گردن  -امنیت روحی

توجیه مسئولیت  –فرازی 

 وارستگی -انسانی

پرسش  عبداهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

تفسیر کتاب 

موضوعی 

 نهج البالغه

 پرسش وپاسخ

44/74/7011 71-71 

 پیامبری و پیشوایی

 فلسفه وحی و پیام آوری 

 پیام آور خاتم

پرسش  عبداهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

تفسیر کتاب 

موضوعی 

 نهج البالغه

 پرسش وپاسخ

 پرسش وپاسخپرژکتور و لب پرسش  عبداهلل نجاری پیشوایی  71-71 42/74/7011



نقش و جایگاه ائمه در 

 احیای دین

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

 تاب

تفسیر کتاب 

موضوعی 

 نهج البالغه

 11/17/7017 71-72 

استمرار پیامبری در  

 پیشوایی 

 شناخت پیشوایان الهی 

 نمونه های واالی راهبری

پرسش  عبداهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

تفسیر کتاب 

موضوعی 

 نهج البالغه

 پرسش وپاسخ

70/17/7017 71-72 

 حقوق شناسی

 –مفهموم شناسی حق 

حقوق  –جایگاه حقوق 

 مداری

پرسش  عبداهلل نجاری 

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

تفسیر کتاب 

موضوعی 

 نهج البالغه

 پرسش وپاسخ

77/14/7017 71-72 

اقسام حقوق  -حقوق متقابل

پیامدهای پایبندی به  –

پیامدهای  -حقوق دیگران

پرسش  عبداهلل نجاری 

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

تفسیر کتاب 

موضوعی 

 نهج البالغه

 پرسش وپاسخ



 زایل کردن حقوق دیگران

48/14/7011 71-72 

مفهموم  -اندیشه سیاسی

مفهموم  –شناسی سیاست 

 سیاست در علم سیاست

پرسش  عبداهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

تفسیر کتاب 

موضوعی 

 نهج البالغه

 پرسش وپاسخ

 10/14/7017 71-72 

جایگاه و اهمیت سیاسیت 

 نزد امام علی

 اهداف و غایت سیاست

پرسش  عبداهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

تفسیر کتاب 

موضوعی 

 نهج البالغه

 پرسش وپاسخ

 77/14/7017 71-72 

مفهموم  –سیره ی سیاسی 

 شناسی سیره ی سیاسی

 واژه شناسی سیره

 مفهموم شناسی سیره

پرسش  عبداهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

تفسیر کتاب 

موضوعی 

 نهج البالغه

 

 78/14/7017 71-72 

پرسش  عبداهلل نجاریحفظ  -خطوط کلی سیاست

وپاسخ 

 پرژکتور و لب 



 حدوده الهی 

زمانه  -صراحت و صداقت

 شناسی 

 آفات سیاست

 قدرت طلبی

 خشونت ورزی -استبداد

 دنیا زدگی

 وسخنرانی

 پاورپوینت

 تاب

تفسیر کتاب 

موضوعی 

 نهج البالغه

 41/14/7017 71-72 

شناخت صحیح نسبت به 

 ادب کمالی 

 حریت 

 حکمت

 عبداهلل نجاری

پرسش 

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب  

 تاب

کتاب تفسیر 

موضوعی نهج 

 البالغه

 پرسش وپاسخ

 17/10/7017 71-72 

 حکمت نظری و عملی

 نزاهت

 عبداهلل نجاری

پرسش 

وپاسخ 

پرژکتور و لب  

 تاب

 پرسش وپاسخ



 صداقت

 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

کتاب تفسیر 

موضوعی نهج 

 البالغه

18/10/7017 71-72 

 عدالت

 عبودیت

 سماحت 

 قناعت

 

 عبداهلل نجاری

پرسش 

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب  

 تاب

کتاب تفسیر 

موضوعی نهج 

 البالغه

 پرسش وپاسخ

44/10/7017 71-72 

 شجاعت

 امتاستق

 علو همت

 پایبندی به تعهدات

 عبداهلل نجاری

پرسش 

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب  

 تاب

کتاب تفسیر 

موضوعی نهج 

 البالغه

 پرسش وپاسخ

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


