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 مقدمه:
 

ذیل مورد بررسي قرار  افهدا با بخش سهدر  ها بحث ینا مجموعه که يپيامبر م،سالا  ،ولایت، مامتا،  یند مينهدر ز ننشجویادا يها گاهيآ در این کتاب 
 ميگيرد.

 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد 

 یشینه دین و پیامبریپ

 اهداف ، ابعاد و قلمرو دین

 شناخت اسلام

 امامت و ولایت

 غیبتمرجعیت وولایت در عصر 

 

 

 

 

 و علوم تغذیهکارشناسی بهداشت حرفه ای و عمومی مقطع و رشته تحصیلی:       معارف گروه آموزشی:      بهداشت اوز :دانشکده 

 2 :  عداد واحدت  2اندیشه اسلامی  :  نام درس

 تئوری نوع واحد :

 81-22دوشنبه روز و ساعت برگزاری کلاس:   نداردپیش نیاز:

 دانشکده بهداشت اوز مکان برگزاری:

 حجت الاسلام والمسلمین احمد عدالتی مسئول برنامه :  

 حجت الاسلام والمسلمین احمد عدالتی مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 حجت الاسلام والمسلمین احمد عدالتی تهیه و تنظیم : 

 1/88/81بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 هدف كلي 
 

 یپیامبرو   یند پیشینه 

 هداف اختصاصي ا 

 یپیامبر ممفهو و معنا   

 حیو  ممفهو و معنا  

 خلقت فبرهد تأکید با تنبوو  حیو ورتضر تثباا  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را بداند حیو یلغو یمعنا. 

   را معنی کند آنقر در  حیو. 

 نداوخد   حکمت  

 

 هدف كلي 
 نناآ سرنوشتو  پيدايش  مسيحيتو  يتديهو  

 هداف اختصاصي ا 

 قرآن  باآن دو  مقایسهو  نجیلو ا راتتو با شناییآ 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 شده باشدشنا آآن    ماهيتو  سمانيآ نیااد با  

 بداند یگرد نیااد وانپير ردمودر  دخو ینيد ظایفو  

 بشر را بشناسد تنجاو راه  برتر یند    

 هدف كلي 
 يشاپيددر مسالا تأثير باآن  مقايسهو  غربي برجامعه مسيحيت حاكميت تأثير

   نتمد

  اهداف اختصاصي 

 اهداف ، ابعاد و قلمرو دین 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 تاثير حاکميت مسيح برجامعه غربي را بداند 

 تاثير اسلام در پيدایش تمدن را بداند 

 هدف كلي 
 نياييد ندگيو ز يمعنو دتسعا ايبر يپيامبرو حيو ورتضر 

 هداف اختصاصي ا 

 اشنا کردن مردم با حکمت تعالیم الهی و تزکیه و تطهیر آنان 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 انواع وحي را نام ببرد 

 معناي معجزه را بداند 

 اقسام عصمت را بداند 

 

 

 

 



 هدف كلي 

 یند جامعيت نظریهو  مليزاليبرو  میزرسكوال م،مانيزاو يیدگاههاد سيربر،نيایيدزندگي در یند نقش 

  اهداف اختصاصي 
  دینجامعيت و کمال 

 گوهر مشترک دین و راز تعدد شریعت ها 

 کثرت گرایي دیني و گوهر مشترک 

 وش آموزشر 
 

  سخنرانی 
 

 شرايط اجراء
 

  امكانات آموزشي بخش 

 وایت برد، ماژیک، کامپيوتر 

 

 

   آموزش دهنده 

   :ین احمد عدالتی حجت الاسلام والمسلماساتیدمربوطه 

 

  منابع اصلي درسي: 
  ویراست دوم آیت الله جعفر سبحانی 2کتاب اندیشه اسالمی 

 رزشيابي ا 

 
 نحوه ارزشیابی         

 نمره کتبی 

  حضور و غیاب 

 حوه محاسبه نمره كل ن 

 08  درصد نمره کتبی 

 08  درصد حضور غياب 
 

 

 مقررات 

  01حداقل نمره                                        

 3              تعداددفعات مجاز غيبت در كالس        

 

 
 

 

 

 

 



 2انديشه اسالمی  درس زمانبندي جدول

 

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
موضوع 

 جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امكانات 

 مورد نياز

روش 

 ارزشيابي

 80-08دوشنبه  98/11/14

تعریف دین و 

احمممممممممد  پيشينه آن

 عدالتي 
 سخنراني

وایممت برد، 

 ماژیک

پرسش و 

پمماسمممخ 

 کلاسي

 80-08دوشنبه  98/11/21

آشمممنممایي بمما 

تورات و انجيل 

و مقایسممه آن 

 با قران

احمممممممممد 

 عدالتي
 سخنراني

وایممت برد، 

 ماژیک

پرسش و 

پمماسمممخ 

 کلاسي

 80-08دوشنبه  98/11/28

 حاكميت تأثير

 مسيحيت

 برجامعه

 غربي

احمممممممممد 

 عدالتي
 سخنراني

وایممت برد، 

 ماژیک

پرسش و 

پمماسمممخ 

 کلاسي

 80-08دوشنبه  98/12/5

 حيو ورتضر

 ايبر يپيامبرو

 دتسعا

و  يمعنو

 نيایيد ندگيز

احمممممممممد 

 عدالتي
 مجازي 

کممامممپمموتر، 

 اینترنت
پرسش و 

پمماسمممخ 

 کلاسي

 80-08دوشنبه  98/12/12

در  یند نقش

احمممممممممد  نياد

 عدالتي
 سخنراني

وایممت برد، 

 ماژیک

پرسش و 

پمماسمممخ 

 کلاسي

 80-08دوشنبه  98/12/19

گوهر مشترک 

دیمممن و راز 

 ادیانتعداد 
 

احمممممممممد 

 عدالتي
 سخنراني

وایممت برد، 

 ماژیک

پرسش و 

پمماسمممخ 

 کلاسي

 80-08دوشنبه  98/12/26

عملمو و  بطهرا

احمممممممممد    یند

 عدالتي
 سخنراني

وایممت برد، 

 ماژیک

پرسش و 

پمماسمممخ 

 کلاسي

 80-08دوشنبه  99/1/18

  سنتو  آنقر   
احمممممممممد 

 عدالتي
 مجازي 

کمماممپوترف 

 اینترنت

پرسش و 

پمماسمممخ 

 کلاسي

 80-08دوشنبه  99/1/25

و  عقل هجایگا

 یند
 

احمممممممممد 

 عدالتي
 سخنراني

وایممت برد، 

 ماژیک

پرسش و 

پمماسمممخ 

 کلاسي



 80-08دوشنبه  99/2/1

و  خاتميت

 پاسخگویي

اسمممملممام بممه 

نممميمممازهممماي 

 ننساامتغير

احمممممممممد 

 عدالتي
 سخنراني

وایممت برد، 

پرسش و  ماژیک

پمماسمممخ 

 کلاسي

 80-08دوشنبه  99/2/8

 یند فهوروش 
احمممممممممد 

 عدالتي
 سخنراني

وایممت برد، 

 ماژیک

پرسش و 

پمماسمممخ 

 کلاسي

 80-08دوشنبه  99/2/15

 مامتا يمعنا

احمممممممممد  و ولایت

 عدالتي
 سخنراني

وایممت برد، 

 ماژیک

پرسش و 

پمماسمممخ 

 کلاسي

 80-08دوشنبه  99/2/22

 نماماا عصمت

 نصب لهو اد

 آنان

احمممممممممد 

 عدالتي
 سخنراني

وایممت برد، 

 ماژیک

پرسش و 

پمماسمممخ 

 کلاسي

 80-08دوشنبه  99/2/29

و  مرجعيت

 ولایت در عصر

  غيبت

احمممممممممد 

 عدالتي
 مجازي

کممامممپمموتر، 

 اینترنت

پرسش و 

پمماسمممخ 

 کلاسي

 

99/3/12 
 80-08دوشنبه 

و  فقيه الیتو

 يهبرر

در  سياسي

 غيبت  نماز

احمممممممممد 

 عدالتي
 سخنراني

وایممت برد، 

 ماژیک
پرسش و 

پمماسمممخ 

 کلاسي

99/3/19 

 
 80-08دوشنبه 

 يمبنا 

 عيتومشر

 ینيد حكومت

 راتختياو ا

 فقيه   ليو

احمممممممممد 

 عدالتي
 سخنراني

وایممت برد، 

پرسش و  ماژیک

پمماسمممخ 

 کلاسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


