دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی
گروه اتاق عمل
طرح درس روزانه ()lesson Plan
جلسه اول
دانشکده :بهداشت اوز
حرفه ای و علوم تغذیه

گروه آموزشی :معارف

سال تحصیلی 99-99 :

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی/بهداشت عمومی و
تاریخ ارائه درس 98/11/14:
ساعت89-22:

نام درس (واحد)  :اندیشه اسلامی 2

روز :دوشنبه

نوع واحد:تئوری

تعداد دانشجویان 02:

تعداد واحد2:

مسئول درس :حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی

مدت کلاس 92 :دقیقه

مدرس:حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی

تاریخ تدوین/بازنگری99/88/9:
.
عنوان درس  :اندیشه اسلامی 2
هدف کلی درس :

تعریف دین و پیشینه آن
اهداف جزئی :
تعریف دین
مراتب دین
روش آموزش  :سخنرانی و پرسش و پاسخ
امکانات آموزشی  :وایت برد ،مازیک
منبع درس :کتاب اندیشه اسلامی  2ویراست دوم ایت الله جعفر سبحانی


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 82 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  81 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  22 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان22 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان 82 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان 82 :دقیقه

جلسه دوم
دانشکده :بهداشت اوز
حرفه ای و علوم تغذیه

گروه آموزشی :معارف

سال تحصیلی 99-99 :

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی/بهداشت عمومی و
تاریخ ارائه درس 98/11/21:
ساعت89-22:

نام درس (واحد)  :اندیشه اسلامی 2

روز :دوشنبه

نوع واحد:تئوری

تعداد دانشجویان 02:

تعداد واحد2:

مسئول درس :حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی

مدت کلاس 92 :دقیقه

مدرس:حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی

تاریخ تدوین/بازنگری99/88/9:
.
عنوان درس  :اندیشه اسلامی 2
هدف کلی درس :

آشنایی با تورات و انجیل و مقایسه آن با قران
اهداف جزئی :
کتاب مقدس و بخش های تشکیل دهنده آن
روش آموزش  :سخنرانی و پرسش و پاسخ
امکانات آموزشی  :وایت برد ،مازیک
منبع درس :کتاب اندیشه اسلامی  2ویراست دوم ایت الله جعفر سبحانی


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 82 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  81 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  22 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان22 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان 82 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان 82 :دقیقه

جلسه سوم
دانشکده  :بهداشت اوز
حرفه ای و علوم تغذیه

گروه آموزشی :معارف

سال تحصیلی 99-99 :

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی/بهداشت عمومی و
تاریخ ارائه درس 98/11/28:
ساعت89-22:

نام درس (واحد)  :اندیشه اسلامی 2

روز :دوشنبه

نوع واحد:تئوری

تعداد دانشجویان 02:

تعداد واحد2:

مسئول درس :حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی

مدت کلاس 92 :دقیقه

مدرس:حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی

تاریخ تدوین/بازنگری99/88/9:
.
عنوان درس  :اندیشه اسلامی 2
هدف کلی درس :

تﺄﺛﻴﺮ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺑﺮﺟﺎﻣعه ﻏﺮﺑﻲ
اهداف جزئی :
تاثیر اسلام در پیشرفت تمدن اسلامی
روش آموزش  :سخنرانی و پرسش و پاسخ
امکانات آموزشی  :وایت برد ،مازیک
منبع درس :کتاب اندیشه اسلامی  2ویراست دوم ایت الله جعفر سبحانی


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 82 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  81 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  22 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان22 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان 82 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان 82 :دقیقه

جلسه چهارم
دانشکده :بهداشت اوز
حرفه ای و علوم تغذیه

گروه آموزشی :معارف

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی/بهداشت عمومی و

سال تحصیلی 99-99 :

تاریخ ارائه درس 98/12/5:

نام درس (واحد)  :اندیشه اسلامی 2

روز :مجازی

نوع واحد:تئوری

تعداد دانشجویان 02:

تعداد واحد2:

مسئول درس :حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی

مدت کلاس 92 :دقیقه

مدرس:حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی

تاریخ تدوین/بازنگری99/88/9:
.
عنوان درس  :اندیشه اسلامی 2
هدف کلی درس :

ﺿﺮورت وﺣﻲ وپﻴﺎﻣﺒﺮي ﺑﺮاي ﺳعﺎدت ﻣعﻨﻮي و زنﺪﮔﻲ دنﻴﺎیﻲ
اهداف جزئی :
ضرورت نبوت
معجزه انبیا
عصمت انبیا
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،اینترنت
منبع درس :کتاب اندیشه اسلامی  2ویراست دوم ایت الله جعفر سبحانی


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 82 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  81 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  22 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان22 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان 82 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان 82 :دقیقه

جلسه پنجم
دانشکده  :بهداشت اوز
حرفه ای و علوم تغذیه

گروه آموزشی :معارف

سال تحصیلی 99-99 :

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی/بهداشت عمومی و
تاریخ ارائه درس 98/12/12:
ساعت89-22:

نام درس (واحد)  :اندیشه اسلامی 2

روز :دوشنبه

نوع واحد:تئوری

تعداد دانشجویان 02:

تعداد واحد2:

مسئول درس :حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی

مدت کلاس 92 :دقیقه

مدرس:حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی

تاریخ تدوین/بازنگری99/88/9:
.
عنوان درس  :اندیشه اسلامی 2
هدف کلی درس :

نﻘﺶ دیﻦ در دنﻴﺎ
اهداف جزئی :
جامعیت و کمال دین
سکولاریسم
لیبرالیسم
روش آموزش  :سخنرانی و پرسش و پاسخ
امکانات آموزشی  :وایت برد ،مازیک
منبع درس :کتاب اندیشه اسلامی  2ویراست دوم ایت الله جعفر سبحانی


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 82 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  81 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  22 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان22 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان 82 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان 82 :دقیقه

جلسه ششم
دانشکده :ب هداشت اوز
حرفه ای و علوم تغذیه

گروه آموزشی :معارف

سال تحصیلی 99-99 :

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی/بهداشت عمومی و
تاریخ ارائه درس 98/12/19:
ساعت89-22:

نام درس (واحد)  :اندیشه اسلامی 2

روز :دوشنبه

نوع واحد:تئوری

تعداد دانشجویان 02:

تعداد واحد2:

مسئول درس :حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی

مدت کلاس 92 :دقیقه

مدرس:حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی

تاریخ تدوین/بازنگری99/88/9:
.
عنوان درس  :اندیشه اسلامی 2
هدف کلی درس :

ﮔوهر ﻣشترک دین و راز تعداد ادیﺎن
اهداف جزئی :
راز جاودانگی و حقانیت شریعت اسلام
کثرت گرایی دینی و گوهر مشترک
روش آموزش  :سخنرانی و پرسش و پاسخ
امکانات آموزشی  :وایت برد ،مازیک
منبع درس :کتاب اندیشه اسلامی  2ویراست دوم ایت الله جعفر سبحانی


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 82 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  81 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  22 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان22 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان 82 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان 82 :دقیقه

جلسه هفتم
دانشکده  :بهداشت اوز
حرفه ای و علوم تغذیه

گروه آموزشی :معارف

سال تحصیلی 99-99 :

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی/بهداشت عمومی و
تاریخ ارائه درس 98/12/26:
ساعت89-22:

نام درس (واحد)  :اندیشه اسلامی 2

روز :دوشنبه

نوع واحد:تئوری

تعداد دانشجویان 02:

تعداد واحد2:

مسئول درس :حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی

مدت کلاس 92 :دقیقه

مدرس:حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی

تاریخ تدوین/بازنگری99/88/9:
.
عنوان درس  :اندیشه اسلامی 2
هدف کلی درس :

راﺑﻄه علم و دیﻦ
اهداف جزئی :
تعریف علم
تعریف دین
روش آموزش  :سخنرانی و پرسش و پاسخ
امکانات آموزشی  :وایت برد ،مازیک
منبع درس :کتاب اندیشه اسلامی  2ویراست دوم ایت الله جعفر سبحانی


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 82 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  81 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  22 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان22 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان 82 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان 82 :دقیقه

جلسه هشتم
دانشکده  :بهداشت اوز
حرفه ای و علوم تغذیه

گروه آموزشی :معارف

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی/بهداشت عمومی و

سال تحصیلی 99-99 :

تاریخ ارائه درس 99/1/18:

نام درس (واحد)  :اندیشه اسلامی 2

روز :مجازی

نوع واحد:تئوری

تعداد دانشجویان 02:

تعداد واحد2:

مسئول درس :حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی

مدت کلاس 92 :دقیقه

مدرس:حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی

تاریخ تدوین/بازنگری99/88/9:
.
عنوان درس  :اندیشه اسلامی 2
هدف کلی درس :

ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ
اهداف جزئی :
ابعاد اعجاز قران
حرکت زمین
مصونیت قرآن از تحریف
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،اینترنت
منبع درس :کتاب اندیشه اسلامی  2ویراست دوم ایت الله جعفر سبحانی


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 82 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  81 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  22 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان22 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان 82 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان 82 :دقیقه

جلسه نهم
دانشکده  :بهداشت اوز
حرفه ای و علوم تغذیه

گروه آموزشی :معارف

سال تحصیلی 99-99 :

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی/بهداشت عمومی و
تاریخ ارائه درس 99/1/25:
ساعت89-22:

نام درس (واحد)  :اندیشه اسلامی 2

روز :دوشنبه

نوع واحد:تئوری

تعداد دانشجویان 02:

تعداد واحد2:

مسئول درس :حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی

مدت کلاس 92 :دقیقه

مدرس:حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی

تاریخ تدوین/بازنگری99/88/9:
.
عنوان درس  :اندیشه اسلامی 2
هدف کلی درس :

ﺟﺎیﮕﺎه عﻘﻞ و دیﻦ
اهداف جزئی :
جایگاه عقل
خاتمیت
روش فهم دین
روش آموزش  :سخنرانی و پرسش و پاسخ
امکانات آموزشی  :وایت برد ،مازیک
منبع درس :کتاب اندیشه اسلامی  2ویراست دوم ایت الله جعفر سبحانی


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 82 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  81 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  22 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان22 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان 82 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان 82 :دقیقه

جلسه دهم
دانشکده  :بهداشت اوز
حرفه ای و علوم تغذیه

گروه آموزشی :معارف

سال تحصیلی 99-99 :

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی/بهداشت عمومی و
تاریخ ارائه درس 99/2/1:
ساعت89-22:

نام درس (واحد)  :اندیشه اسلامی 2

روز :دوشنبه

نوع واحد:تئوری

تعداد دانشجویان 02:

تعداد واحد2:

مسئول درس :حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی

مدت کلاس 92 :دقیقه

مدرس:حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی

تاریخ تدوین/بازنگری99/88/9:
.
عنوان درس  :اندیشه اسلامی 2
هدف کلی درس :

ﺧﺎتﻤﻴﺖ و پﺎﺳﺨﮕﻮیﻲ اﺳالم ﺑه نیﺎزهﺎی ﻣﺘﻐﻴﺮانﺴﺎن
اهداف جزئی :
روشمند بودن فهم دین
تکامل پذیری فهم دین
روش آموزش  :سخنرانی و پرسش و پاسخ
امکانات آموزشی  :وایت برد ،مازیک
منبع درس :کتاب اندیشه اسلامی  2ویراست دوم ایت الله جعفر سبحانی


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 82 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  81 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  22 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان22 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان 82 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان 82 :دقیقه

جلسه یازدهم
دانشکده  :بهداشت اوز
حرفه ای و علوم تغذیه

گروه آموزشی :معارف

سال تحصیلی 99-99 :

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی/بهداشت عمومی و
تاریخ ارائه درس 99/2/8:
ساعت89-22:

نام درس (واحد)  :اندیشه اسلامی 2

روز :دوشنبه

نوع واحد:تئوری

تعداد دانشجویان 02:

تعداد واحد2:

مسئول درس :حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی

مدت کلاس 92 :دقیقه

مدرس:حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی

تاریخ تدوین/بازنگری99/88/9:
.
عنوان درس  :اندیشه اسلامی 2
هدف کلی درس :

روش ﻓﻬﻢ دیﻦ
اهداف جزئی :
توجه به شان نزول آیات
شناخت آیات مکی و مدنی
پرهیز از هر نوع پیش داوری
روش آموزش  :سخنرانی و پرسش و پاسخ
امکانات آموزشی  :وایت برد ،مازیک
منبع درس :کتاب اندیشه اسلامی  2ویراست دوم ایت الله جعفر سبحانی


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 82 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  81 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  22 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان22 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان 82 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان 82 :دقیقه

جلسه دوازدهم
دانشکده  :بهداشت اوز
حرفه ای و علوم تغذیه

گروه آموزشی :معارف

سال تحصیلی 99-99 :

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی/بهداشت عمومی و
تاریخ ارائه درس 99/2/15:
ساعت89-22:

نام درس (واحد)  :اندیشه اسلامی 2

روز :دوشنبه

نوع واحد:تئوری

تعداد دانشجویان 02:

تعداد واحد2:

مسئول درس :حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی

مدت کلاس 92 :دقیقه

مدرس:حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی

تاریخ تدوین/بازنگری99/88/9:
.
عنوان درس  :اندیشه اسلامی 2
هدف کلی درس :

ﻣعﻨﺎي اﻣﺎﻣﺖ و والیت
اهداف جزئی :
تاریخ پیدایش اختلاف در مسئله امامت
دستاوردهای بحث در باب امامت
روش آموزش  :سخنرانی و پرسش و پاسخ
امکانات آموزشی  :وایت برد ،مازیک
منبع درس :کتاب اندیشه اسلامی  2ویراست دوم ایت الله جعفر سبحانی


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 82 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  81 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  22 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان22 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان 82 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان 82 :دقیقه

جلسه سیزدهم
دانشکده  :بهداشت اوز
حرفه ای و علوم تغذیه

گروه آموزشی :معارف

سال تحصیلی 99-99 :

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی/بهداشت عمومی و
تاریخ ارائه درس 99/2/22:
ساعت89-22:

نام درس (واحد)  :اندیشه اسلامی 2

روز :دوشنبه

نوع واحد:تئوری

تعداد دانشجویان 02:

تعداد واحد2:

مسئول درس :حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی

مدت کلاس 92 :دقیقه

مدرس:حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی

تاریخ تدوین/بازنگری99/88/9:
.
عنوان درس  :اندیشه اسلامی 2
هدف کلی درس :

عﺼﻤﺖ اﻣﺎﻣﺎن و ادﻟه نﺼﺐ آنﺎن
اهداف جزئی :
دلایل نصب
دلایل قرانی
دلایل روایی
روش آموزش  :سخنرانی و پرسش و پاسخ
امکانات آموزشی  :وایت برد ،مازیک
منبع درس :کتاب اندیشه اسلامی  2ویراست دوم ایت الله جعفر سبحانی


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 82 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  81 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  22 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان22 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان 82 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان 82 :دقیقه

جلسه چهاردهم
دانشکده  :بهداشت اوز
حرفه ای و علوم تغذیه

گروه آموزشی :معارف

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی/بهداشت عمومی و

سال تحصیلی 99-99 :

تاریخ ارائه درس 99/2/29:

نام درس (واحد)  :اندیشه اسلامی 2

روز :مجازی

نوع واحد:تئوری

تعداد دانشجویان 02:

تعداد واحد2:

مسئول درس :حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی

مدت کلاس 92 :دقیقه

مدرس:حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی

تاریخ تدوین/بازنگری99/88/9:
.
عنوان درس  :اندیشه اسلامی 2
هدف کلی درس :

ﻣﺮﺟعﻴﺖ و والیت در عصر ﻏﻴﺒﺖ
اهداف جزئی :
وحدت مسلمانان
اجرای برخی قوانین اسلام
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،اینترنت
منبع درس :کتاب اندیشه اسلامی  2ویراست دوم ایت الله جعفر سبحانی


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 82 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  81 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  22 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان22 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان 82 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان 82 :دقیقه

جلسه پانزدهم
دانشکده  :بهداشت اوز
حرفه ای و علوم تغذیه

گروه آموزشی :معارف

سال تحصیلی 99-99 :

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی/بهداشت عمومی و
تاریخ ارائه درس 99/3/12:
ساعت89-22:

نام درس (واحد)  :اندیشه اسلامی 2

روز :دوشنبه

نوع واحد:تئوری

تعداد دانشجویان 02:

تعداد واحد2:

مسئول درس :حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی

مدت کلاس 92 :دقیقه

مدرس:حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی

تاریخ تدوین/بازنگری99/88/9:
.
عنوان درس  :اندیشه اسلامی 2
هدف کلی درس :

والیﺖ ﻓﻘﻴه و رهﺒﺮي ﺳﻴﺎﺳﻲ در زﻣﺎن ﻏیﺑت
اهداف جزئی :
معنای ولایت فقیه
اهداف و وظایف حکومت ولی فقیه
روش آموزش  :سخنرانی و پرسش و پاسخ
امکانات آموزشی  :وایت برد ،مازیک
منبع درس :کتاب اندیشه اسلامی  2ویراست دوم ایت الله جعفر سبحانی


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 82 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  81 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  22 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان22 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان 82 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان 82 :دقیقه

جلسه شانزدهم
دانشکده  :بهداشت اوز
حرفه ای و علوم تغذیه

گروه آموزشی :معارف

سال تحصیلی 99-99 :

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی/بهداشت عمومی و
تاریخ ارائه درس 99/3/19:
ساعت89-22:

نام درس (واحد)  :اندیشه اسلامی 2

روز :دوشنبه

نوع واحد:تئوری

تعداد دانشجویان 02:

تعداد واحد2:

مسئول درس :حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی

مدت کلاس 92 :دقیقه

مدرس:حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی

تاریخ تدوین/بازنگری99/88/9:
.
عنوان درس  :اندیشه اسلامی 2
هدف کلی درس :

ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺸﺮوعﻴﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ دیﻨﻲ و اﺧﺘﻴﺎرات وﻟﻲ ﻓﻘیه
اهداف جزئی :
منشا مشروعیت
ولایت یا وکالت
روش آموزش  :سخنرانی و پرسش و پاسخ
امکانات آموزشی  :وایت برد ،مازیک
منبع درس :کتاب اندیشه اسلامی  2ویراست دوم ایت الله جعفر سبحانی


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 82 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  81 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  22 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان22 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان 82 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان 82 :دقیقه

