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 ................... :/ مرکز آموزشی درمانیدانشکده

  ................................ گروه آموزشی:

  Course Plan دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 رشته تحصیلی:  2اندیشه اسالمی  عنوان واحد درسی:

 / دکتریکارشناسیمقطع تحصیلی:  نظرینوع واحد درسی: 

  ترم تحصیلی:  کارورزی: کارآموزی:   عملی: 2 نظری: واحد

 ،ساعت

 ماه یاروز
 بخش: سال: کارآموز  کارورزی: کارآموزی:   عملی: 34نظری: 

 کد درس:

 

 پیشنیاز: 

 

برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب

 00/00/1397 توسط وزارت بهداشت:

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 شخصات مسؤل درسم

 فلسفه رشته تحصیلی:  سید زین العابدین صفوینام و نام خانوادگی: 

 استادیاررتبه علمی:  دکتری مقطع تحصیلی: 

                      پست الکترونیک: 09121417442شماره تماس: 
 

 علوم پزشکی زنجاندانشگاه    آدرس محل کار:

  نام و نام خانوادگی سایر مدرسان: 

 :تاریخ تدوین طرح درس :روش برگزاری برنامه

 12/06/1398 
 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 ترکیبی مجازی حضوری

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  

00/00/1398 

 

 

 شماره جلسات

 بازنگری شده:
 تاریخ تأیید 

 :EDOتوسط شورای 

00/00/1398 

 اهداف آموزشی

 و تعمیق باور و ایمان نسبت به آنها  حث نبوت و امامت و والیت فقیهآشنایی با مبا  هدف کلی:
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 در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند: اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 :آشنایی عمیق و یقینی با مباحث مربو به نبوت و امامت و والیت فقیه حیطه شناختی 

  

 :یمان به نبوت و امامت و والیت فقیهتعمیق باور و ا حیطه روانی حرکتی 

  

 

  عاطفیحیطه: 

  

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی
 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت جزوه کتاب

 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده اشیاء و لوازم واقعی ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی

 انواع پروژکتورهای اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت بهداشتی  سایر مواد و وسایل آموزشی:

 مکان برگزاری آموزش

 کالس 
 سایت

 اینترنت 

سالن 

 کنفرانس

 سالن

 آمفی تأتر 

 سالن 

 موالژ
 Media آزمایشگاه

Lab 

Skill 

Lab 

درمانگاه/ 

 بالینی بخش

 عرصه

 بهداشت
 جامعه

   :موزشیمکان های آسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(

 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

 مطالعه بخش های کتاب، رجوع به منابع مرتبط، یافتن پاسخ پرسش های مطرح شده در کالس 
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 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
 انتظارات: 

 : مجازها

  محدودیتها:

  

 (/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه
 احتیاط در حین آموزش با پروژکتورهای برقی و اجتناب از خطر برق گرفتگی

 فهرست منابع درسی

  آیت اهلل سبحانی و دکتر محمد رضایی 2اندیشه اسالمی 

 روش ارزشیابی

 مصاحبه تچک لیس صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ گسترده پاسخ

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 
Clinical Work 

Sampling 

Log Book 360
 0

 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 سایر روش های ارزشیابی:

 ( ...........نمره،  عملی:    20 نمره: نظری 20) از بارم بندی نمره 

 کار عملی: ...... نمره نمره 1: کالسی تکالیف نمره 2: حضور و مشارکت فعال

 ..... نمره  :/ دورهامتحان پایان ترم ..... نمره :/ دورهامتحان میان ترم ..... نمره کوئیز:

 سایر موارد:
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 برنامه نظریترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

  در تاریخ( پیشینه دین و پیامبری )تعریف دین و پیشینه آن 1

  سرنوشت آنان پیدایش ویهودیت و مسیحیت، بحث تاریخی:  2

  بخش های آنآشنایی با تورات و انجیل و  3

  تأثیر مسیحیت بر جامعه غربی و مقایسه آن با تأثیر اسالم  4

  دنیا و آخرتسعادت  درضرورت وحی  5

  عصمت پیامبرانماهیت و ادله  6

  تعدد ادیان و شرایعگوهر مشترک دین و راز  7

  و پاسخ به شبهات رابطه علم و دین 8

  ،منابع شناختشناخت اسالم  9

  ،پاسخ به شبهاتخاتمیت و پاسخگویی اسالم به نیازهای متغی انسان 10

  روش فهم دین )تکامل پذیری، فهم بشری، پلورالیزم دینی( 11

  امامت و والیت )معنای امامت ، ابعاد امامت( 12

  ادله نصب امام علیه السالم  13

   و ادله آن عصمتتبیین  14

  مرجعیت دینی در عصر غیبت ،مهدویت  15

  والیت فقیه و رهبری سیاسی در زمان غیبت 16

  ت دینی و اختیارات ولی فقیه نصبمبنای مشروعیت حکوم 17

ول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع توسط مسؤ پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.
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 جدول ترتیب و توالی عناوین برنامه عملی

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  زمان آغاز برنامه آموزشی،پایان، در تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.
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 جدول ارائه برنامه کارآموزی/کارورزی 

 *طول دوره
 مدرس )مدرسان(  مکان ارائه عنوان برنامه آموزشی

 ماه روز ساعت

      

      

      

      

      

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،روع و تاریخ ش*توجه: 

  فراگیران رسانیده خواهد شد.

 

 


