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

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

  Course Plan دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 رشته تحصیلی:  1اندیشه اسالمی  عنوان واحد درسی:

 / دکتریکارشناسیمقطع تحصیلی:  نظرینوع واحد درسی: 

 3 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:

 مشخصات مسؤل درس

 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 :وش برگزاری برنامهر

 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 تقویت باور و ایمان در دانشجویان معاد ، شرک مراتب توحید واو،  افعال و صفات وخدا شناخت انسان،   هدف کلی:
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 در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند: اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطه شناختی 

 معاد  وانسان، خدا  عمیق نسبت به شناخت 

 :حیطه روانی حرکتی 

 تقویت باور و ایمان قلبی 

 

 عاطفییطه ح: 

 تقویت رابطه با خدا و دین 

 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  سایل آموزشی:سایر مواد و و

 مکان برگزاری آموزش

 کالس 
 سایت

 اینترنت 

سالن 

 کنفرانس

 سالن

 آمفی تأتر 

 سالن 

 موالژ
 Media آزمایشگاه

Lab 

Skill 

Lab 

درمانگاه/ 

 بالینی بخش

 عرصه

 بهداشت
 جامعه

   :مکان های آموزشیسایر 

 رب یادگیری )مرتبط با استاد(تجا

 

 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 1اندیشه اسالمی 

 روش ارزشیابی

 مصاحبه چک لیست 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 

 نمره کار عملی: ...... نمره 1: تکالیف کالسی 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 

  حقیقت انسان و بحران های فرارو 1

  ن و اختیارایما ،ایمان و عقل  ،ایمان و معرفت رابطه  2

  برهان علّی ،برهان فطرت براهین اثبات خدا:  3

  نظریه تکامل، برهان نظم براهین اثبات خدا:  4

  راههای شناخت صفات خداوند ،صفات خدا  5

  ذاتی و فعلی ،ثبوتی و سلبی  ،انواع صفات خدا  6

  تبیین  علم و قدرت و حیاتتبیین صفت  7

  تبیین  الهی و عدل الهیحکمت  ،اراده الهی صفت  8

  شرور جهان  هایراز ،مسئله شر  9

  توسل ، مراتب توحید  10

  براهین عقلی  و شبهات پیرامون آنها نماز ،بزرگداشت  ،تبرک  11

  برهان عدالت  ،برهان حکمت  :معاد 12

  تناسخ  ، رابطه معاد ومعاد جسمانی و روحانی  :انواع معاد 13

  رستاخیز اوصاف –برزخ بر و عالم ق 14

  گواهان روز رستاخیز ،میزان قیامت و حساب بندگان  15

  بهشت و جهنم ،شاهدان بیرون از وجود انسان تجسم اعمال  16

  پاسخگویی به شبهات 17

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

 ان رسانیده خواهد شد.فراگیر
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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   

س/ کارشناس آموزش، به اطالع توسط مسؤول در پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،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  ی،پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشتاریخ شروع و *توجه: 

  فراگیران رسانیده خواهد شد.

 

 


