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  بسمھ تعالی

  
  تعالي  بسمه

  دانشگاه علوم پزشكي لرستان
   مديريت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 (Course Plan)  ترميطرح درس

   2:                                      تعداد واحد                     1اندیشه : نام درس 

  : شماره درس : دانشکده 

  :زمان ارائه                                                            میمهرداد ویس کر: نام استاد 

  :مکان                                                                            :ساعات مشاوره 

رند و کل اعتقادات هر انسان اثر جدي در اخالق و عمل وي دا : شرح مختصري از درس : شرح مختصري از درس

دانشجویان  طی این .دهند  لذا آشنایی هر فرد با مبانی اعتقادي اسالم یک ضرورت است  زندگی او را تحت تاثیر خود قرار می

  درس  به طور اجمالی  بااصول اعتقادي اسالم آشنایی پیدا میکنند

م یعنی توحید ومعاد و نیز ارتباط انسان با دو مورد از اصول بسیار مهبا  دانشجویان  طی این درس  به طور اجمالی : هدف کلی

  . آشنا می شوند خدا

  :اهداف ویژه 

    آشنایی با مبدا شناسی-1
   نایی با معاد آش-2
   آشنایی با انسان شناسی -3
  با عبادت آشنایی -4

           
                                                                                                      سخنرانی و تبادل نظر در ضمن تدریس :شیوه تدریس 

    ماژیک–وایت برد  :رسانه هاي آموزشی 

  :روشها و زمان سنجش و ارزشیابی دانشجویان 
  ساعت  تاریخ  نمره  روش

      15  )تستی و تشریحی ( امتحان کتبی 
      5/1  انضباط و حضور غیاب
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      5/3  فعالیت کالسی
  : و موضوعات جلسات درس زمانبندي

  عنوان  تاریخ  روز  جلسات
  1  اندیشه با ضرورت درسآشناییمعارفه و-     شنبهیک  اول
  اصطالحات مشابه- خصوصیات فطرت    شنبهیک  دوم
  ادامه فطرت    شنبهیک   سوم
   عالم ذر    شنبهیک  چهارم
  آیه خزائن و اهمیت نماز    شنبهیک  پنجم
  اسرارنماز    شنبهیک  ششم
  دعا    شنبهیک  مهفت
   انسان شناسی:    شنبهیک  هشتم
  انسان شناسی در قرآن    شنبهیک  نهم
  1قضا و قدر    شنبهیک  دهم
  2قضا و قدر    شنبهیک  یازدهم
  3قضا و قد    شنبهیک  دوازدهم
  مرگ و جاودانگی     شنبهیک  سیزدهم
  1اثبات و مراحل معاد    شنبهیک  چهاردهم
  2مراحل معاداثبات و     شنبهیک  پانزدهم
  رفع اشکال    شنبهیک  شانزدهم
  امتحان  امتحان   هفدهم

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 :مقررات درس و انتظارات از دانشجويان

                          شرکت فعال درمباحث کالس-        رعایت مقررات دانشجویی -                      رعایت شوونات اسالمی
  :موزشي مورد استفادهمنابع و مواد آ  -

 (منابع اصلي  •

  انتشارات موسسه امام خمینی                . معارف قران .محمد تقی.مصباح -2     نشر عالمه طباطبایی. یعالمه طهران.  معاد-
                                                                                                                                                                                                    نشرعالمهطباطبایی  .عالمه طهرانی.  اهللا شناسی-4شجاعی        . معاد-3
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  بسمھ تعالی
  

  تعالي  بسمه
  دانشگاه علوم پزشكي لرستان

   مديريت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
 (Course Plan)  ترميطرح درس

   2: تعداد واحد                                                                             تفسیر موضوعی قران  :نام درس

  : زمان ارائه           :                             شماره درس               :                                              دانشکده 

  : مکان :                                ساعات مشاوره        ویس کرمی                          مهرداد: نام استاد 

منافق به کسی اطالق می شود که در عین باور نداشنت قلبی ، به دلیل شرایط  : شرح مختصري از درس

دراین درس . کند و در رفتار خویش مهانند مومنین استخاصی ، خود را از مومنین معرفی می
  .شوند دانشجویان با صفات اصلی منافقین آشنا می

  .شوند  صفات اصلی منافقین آشنا می تعریف منافق ودراین درس دانشجویان با : هدف کلی

  :اهداف ویژه 

   آشنایی با تعریف نفاق -1
   آشنایی با صفات منافقین در قران-2
  
   سخنرانی و تبادل نظر در ضمن تدریس :ریس شیوه تد

    ماژیک–وایت برد  : رسانه هاي آموزشی

  :روشها و زمان سنجش و ارزشیابی دانشجویان 

  ساعت  تاریخ  نمره  روش
      16  )تستی و تشریحی ( امتحان کتبی 

      1  انضباط و حضور غیاب

      3  فعالیت کالسی

  

  :زمانبندي و موضوعات جلسات درس 

  عنوان  تاریخ  وزر  جلسات
  آیات نفاق سوره بقره-  معارفه     شنبه  اول

  آیات نفاق سوره بقره    شنبه  دوم
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  آیات نفاق سوره بقره    شنبه  سوم

  آیات نفاق سوره بقره    شنبه  چهارم

  آیات نفاق سوره آل عمران    شنبه  پنجم

  آیات نفاق سوره نساء    شنبه  ششم

  آیات نفاق سوره نساء    شنبه  هفتم

  آیات نفاق سوره مائده    نبهش  هشتم

  آیات نفاق سوره مائده    شنبه  نهم

  آیات نفاق سوره انفال    شنبه  دهم

  آیات نفاق سوره توبه    شنبه  یازدهم

  آیات نفاق سوره توبه    شنبه  دوازدهم

  آیات نفاق سوره توبه    شنبه  سیزدهم

  آیات نفاق سوره احزاب    شنبه  چهاردهم

  آیات نفاق سوره حشر    شنبه  پانزدهم

  المنافقونآیات نفاق سوره     شنبه  شانزدهم

    امتحان    هفدهم

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 :مقررات درس و انتظارات از دانشجويان

  .رعایت شوونات اسالمی •
 .رعایت مقررات دانشجویی •

 .شرکت فعال درمباحث کالس. •
 

  ادهنابع و مواد آموزشي مورد استفم
 منابع اصلي  •

  1374.انتشارات اسالمی.عالمه طباطبایی.تفسیر المیزان -1

  .مکارم شیرازي . تفسیر نمونه-2

                                                                                                                                     محسن قرائتی. تفسیر نور -3

     

  
  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 5

  

    
  بسمھ تعالی

  
  تعالي  بسمه

  دانشگاه علوم پزشكي لرستان
   مديريت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 (Course Plan)  ترميطرح درس

   2:  تعداد واحد                                                      2اندیشه :نام درس 

                                                         : شماره درس                                                                                           :دانشکده 

                                                 مهرداد ویس کرمی : نام استاد          :                                                           زمان ارائه 

  : ساعات مشاوره 

اعتقادات هر انسان اثر جدي در اخالق و عمل وي دارند و کل زندگی او را تحت تاثیر خود قرار   :شرح مختصري از درس

دانشجو ضمن آموزش این درس با سه مورد از اصل  م یک ضرورت است می دهند  لذا آشنایی هر فرد با مبانی اعتقادي اسال

  امامت و والیت فقیه آشنا می شود                                                     - اعتقادي یعنی نبوت
  امامت و والیت فقیه- یعنی نبوتآشنایی و تعمیق باورهاي دینی و اصول معارف اسالمی :هدف کلی

  :ه اهداف ویژ

   آشناي با بحث والیت خداو انسان و اقسام آن-1
  معنا و اقسام آن: آشنایی با نبوت -2
   اعجاز قرآن و مباحث مربوطه-  آشنایی با مبحث اعجاز-3
   علیهم السالم– آشنایی با عصمت انبیاء -4
   آشنایی با امامت تکوینی و تشریعی-5
   آشنایی با والیت فقیه-6

    ماژیک–وایت برد   :رسانه هاي آموزشی                 انی و تبادل نظر در ضمن تدریسسخنر  :شیوه تدریس

   :روشها و زمان سنجش و ارزشیابی دانشجویان

  ساعت  تاریخ  نمره  روش
      15  )تستی و تشریحی ( امتحان کتبی 

      5/1  انضباط و حضور غیاب
      5/3  فعالیت کالسی

  :زمانبندي و موضوعات جلسات درس 
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  عنوان  تاریخ  روز  جلسات

  تعریف والیت +اهمیت والیت +معارفه     دوشنبه  اول
  

  
  والیت تکوینی انسان+والیت تکوینی خداوند    دوشنبه  دوم

  انسان کامل+والیت تشریعی انسان +والیت تشریعی خداوند     دوشنبه  سوم

  جمع بندي و رفع اشکال بحث والیت    دوشنبه  چهارم

   ضرورت اعجاز و عصمت-وینی و تشریعینبوت تک    دوشنبه  پنجم

   خصوصیات و مکانیسم اعجاز–کلیات اعجاز     دوشنبه  ششم

   اعجاز قرآن- مراتب نزول- تکمیل اعجاز    دوشنبه  هفتم

  )علیهم السالم( عصمت انبیاء–ادامه اعجاز     دوشنبه  هشتم

  )علیهم السالم(عصمت انبیاء     دوشنبه  نهم

  تکمیل عصمت–امامت تکوینی     دوشنبه  دهم

  امامت تکوینی    دوشنبه  یازدهم

  امامت تشریعی    دوشنبه   دوازدهم

  والیت فقیه    دوشنبه  سیزدهم

  والیت فقیه    دوشنبه  چهاردهم

  والیت فقیه    دوشنبه  پانزدهم

  والیت فقیه    دوشنبه  شانزدهم
  امتحان  امتحان    هفدهم

 :مقررات درس و انتظارات از دانشجويان  
  .سالمیرعایت شوونات ا •
 .رعایت مقررات دانشجویی •
 .شرکت فعال درمباحث کالس. •

  منابع و مواد آموزشي 
  1374نشر رجاء. والیت در قرآن.عبداهللا.جوادي آملی-1

  1374نشر اسراء.والیت فقیه.عبداهللا.جوادي آملی-2

     .نشر فرهنگ .محاضرات.محمدتقی.سبحانی-3
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