
 داروسازیدانشکده 

 نگارش طرح درس ترمی قالب

 

                   داروسازیترم دوم دکتری  مخاطبان:                                                              2عنوان درس : اندیشه اسالمی 

 اتاق محل کار دانشکده پزشکی  2لغایت  21دوشنبه ساعت به سؤاالت فراگیر:  واحد         ساعت پاسخگویی 2تعدادواحد: 

 99-99هر هفته نیمسال دوم  شنبهدوروزهای  21لغایت 21ساعت درس: زمان ارائه

 2ش نیاز: اندیشه اسالمی دکترای مدرسی معارف اسالمی                         درس و پی -مدرس: مهوش کهریزی

 

 و امضای مدیر  مهوش کهریزی نام و امضای 
 تاریخ ارسال:                    تاریخ تحویل دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

  هدف کلی درس:  بررسی نبوت، امامت، والیت فقیه

  

 (جهت هر جلسه یک هدف)هداف کلی جلسات: ا
 بررسی دلیل عدم انتخاب ولی فقیه توسط خداوند و دلیل انتخاب توسط مردم   -1

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:       

  

  بعنوان مثال: هدف کلی جلسه اول: بررسی دلیل عدم انتخاب ولی فقیه توسط خداوند و دلیل انتخاب توسط مردم

 

 اهداف ویژه جلسه اول: 
 در پایان دانشجو قادر باشد  

  دلیل عدم انتخاب ولی فقیه توسط خداوند را توضیح دهد. -1-1

  دلیل انتخاب ولی فقیه توسط مردم را توضیح دهد. -1-2 

  

 آیت اهلل جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی  -2منابع: اندیشه اسالمی 

  

  (ارائه تحقیق)روش تدریس: پرسش و پاسخ، ارائه گزارش  کارگروهی 

  

 ، کتاب کمک آموزشی (کلیپ) ، نماهنگ (اسالید)وسایل آموزشی:  پاورپوینت 

  

 و ارزشیابیسنجش 
 آزمون  روش          (بر حسب درصد) سهم از نمره کل تاریخ   ساعت 

 کوئیز  ارائه شفاهی      درصد  51                        شنبه های هر هفته دو 11لغایت  11/11

 آزمون میان ترم   آزمون کتبی     درصد  11                        03/32/1031  9 لغایت 51/8

 آزمون پایان ترم  آزمون کتبی    درصد  01                        27/30/1031 11لغایت  11

 حضور فعال در کالس  ارائه شفاهی     درصد 11                        شنبه های هر هفته دو 01/11غایت 11/11

 ممنوع بودن خروج بغیر از مواقع اضطراری  .1. خاموش بودن تلفن همراه، 2انتظارات از دانشجو:  کالس ومقررات 

 
  



 داروسازیدانشکده 

 نگارش طرح درس ترمی قالب

 

                   داروسازیترم دوم دکتری  مخاطبان:                                                              2عنوان درس : اندیشه اسالمی 

 اتاق محل کار دانشکده پزشکی  2لغایت  21دوشنبه ساعت به سؤاالت فراگیر:  واحد         ساعت پاسخگویی 2تعدادواحد: 

 99-99هر هفته نیمسال دوم  شنبهدوروزهای  21لغایت 21ساعت درس: زمان ارائه

 2ش نیاز: اندیشه اسالمی دکترای مدرسی معارف اسالمی                         درس و پی -مدرس: مهوش کهریزی

 

 و امضای مدیر  مهوش کهریزی نام و امضای 
 تاریخ ارسال:                    تاریخ تحویل دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

  هدف کلی درس:  بررسی نبوت، امامت ، والیت فقیه

  

 (جهت هر جلسه یک هدف(هداف کلی جلسات : ا

 بررسی دالیل ختم نبوت   -1 

  

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه: 

  

  بعنوان مثال: هدف کلی جلسه اول: بررسی دالیل ختم نبوت

 اهداف ویژه جلسه اول: 

  

 در پایان دانشجو قادر باشد 
 دالیل ختم نبوت را نام ببرد .  1-1

  بلوغ فکری مردم را توضیح دهد. 1-2

 جامعیت قرآن را توضیح دهد.  1-0

  

 آیت اهلل جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی  -2منابع: اندیشه اسالمی 

  

  (ارائه تحقیق)روش تدریس: پرسش و پاسخ، ارائه گزارش  کارگروهی 

  

 ، کتاب کمک آموزشی (کلیپ) ، نماهنگ (اسالید)وسایل آموزشی:  پاورپوینت 
 

  

 سنجش و ارزشیابی
 آزمون  روش          (بر حسب درصد) سهم از نمره کل تاریخ   ساعت 

 کوئیز  ارائه شفاهی      درصد  51                        شنبه های هر هفته دو 11لغایت  11/11

 آزمون میان ترم   آزمون کتبی     درصد  11                        03/32/1031  9 لغایت 51/8

 آزمون پایان ترم  آزمون کتبی    درصد  01                        17/30/1031 11لغایت  11

 حضور فعال در کالس  ارائه شفاهی     درصد 11                        شنبه های هر هفته دو 01/11لغایت 11/11

 ممنوع بودن خروج بغیر از مواقع اضطراری  .1. خاموش بودن تلفن همراه، 2انتظارات از دانشجو:  کالس ومقررات 

  

  

  



 داروسازیدانشکده 

 نگارش طرح درس ترمی قالب

 

                   داروسازیترم دوم دکتری  مخاطبان:                                                              2عنوان درس : اندیشه اسالمی 

 اتاق محل کار دانشکده پزشکی  2لغایت  21دوشنبه ساعت به سؤاالت فراگیر:  واحد         ساعت پاسخگویی 2تعدادواحد: 

 99-99هر هفته نیمسال دوم  شنبهدوروزهای  21لغایت 21ساعت درس: زمان ارائه

 2ش نیاز: اندیشه اسالمی دکترای مدرسی معارف اسالمی                         درس و پی -مدرس: مهوش کهریزی

 

 و امضای مدیر  مهوش کهریزی نام و امضای 
 تاریخ ارسال:                    تاریخ تحویل دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

  هدف کلی درس:  بررسی نبوت، امامت ، والیت فقیه

  

 (جهت هر جلسه یک هدف)هداف کلی جلسات : ا

 بررسی موروثی نبودن امامت   -2

  

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه: 

  

 بعنوان مثال: هدف کلی جلسه اول: بررسی موروثی نبودن امامت 

  

 اهداف ویژه جلسه اول: 

  

 در پایان دانشجو قادر باشد 

  
 توضیح دهد.  دالیل موروثی نبودن امامت را -1-1
 فرق امامت با نظام پادشاهی موروثی را بیان کند..  -1-1

  

 آیت اهلل جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی  -2منابع: اندیشه اسالمی 

  

  (ارائه تحقیق)روش تدریس: پرسش و پاسخ، ارائه گزارش  کارگروهی 

  

 ، کتاب کمک آموزشی (کلیپ) ، نماهنگ (اسالید)وسایل آموزشی:  پاورپوینت 
 

 

 سنجش و ارزشیابی
 آزمون  روش          (بر حسب درصد) سهم از نمره کل تاریخ   ساعت 

 کوئیز  ارائه شفاهی      درصد  51                        شنبه های هر هفته دو 11لغایت  11/11

 آزمون میان ترم   آزمون کتبی     درصد  11                        03/32/1031  9 لغایت 51/8

 آزمون پایان ترم  آزمون کتبی    درصد  01                        17/30/1031 11لغایت  11

 حضور فعال در کالس  ارائه شفاهی     درصد 11                        شنبه های هر هفته دو 01/11لغایت  11/11

 ممنوع بودن خروج بغیر از مواقع اضطراری  .1. خاموش بودن تلفن همراه، 2انتظارات از دانشجو:  کالس ومقررات 



 داروسازیدانشکده 

 نگارش طرح درس ترمی قالب

 

                   مخاطبان: ترم دوم دکتری داروسازی                                                              2عنوان درس : اندیشه اسالمی 

 اتاق محل کار دانشکده پزشکی  2لغایت  21دوشنبه ساعت به سؤاالت فراگیر:  واحد         ساعت پاسخگویی 2تعدادواحد: 

 99-99هر هفته نیمسال دوم  شنبهدوروزهای  21لغایت  21ساعتدرس: زمان ارائه

 2ش نیاز: اندیشه اسالمی دکترای مدرسی معارف اسالمی                         درس و پی -مدرس: مهوش کهریزی

 

 گروه: مهوش کهریزی و امضای مدیر نام       مهوش کهریزی مدرس:نام و امضای 
 تاریخ ارسال:                 :                                    تاریخ تحویل                                      دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

  هدف کلی درس:  بررسی نبوت، امامت ، والیت فقیه

  

 (جهت هر جلسه یک هدف)هداف کلی جلسات : ا
 پیامبران از خاورمیانهبررسی برانگیخته شدن بیشتر  -1
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:  

  

 بعنوان مثال: هدف کلی جلسه اول:  بررسی برانگیخته شدن بیشتر پیامبران از خاورمیانه  

  

 اهداف ویژه جلسه اول: 

  

 در پایان دانشجو قادر باشد 
 برانگیخته شدن بیشتر پیامبران از خاورمیانه را توضیح دهد دلیل   -1-1
 شرایط استراتژیک خاورمیانه را توضیح دهد.  -1-1

  

 آیت اهلل جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی  -2منابع: اندیشه اسالمی 

  

  (ارائه تحقیق)روش تدریس: پرسش و پاسخ، ارائه گزارش  کارگروهی 

  

 ، کتاب کمک آموزشی (کلیپ) ، نماهنگ (اسالید)وسایل آموزشی:  پاورپوینت 

  

 سنجش و ارزشیابی
 آزمون  روش          (بر حسب درصد) سهم از نمره کل تاریخ   ساعت 

 کوئیز  ارائه شفاهی      درصد  51                        شنبه های هر هفته دو 11لغایت  11/11

 آزمون میان ترم   آزمون کتبی     درصد  11                        03/32/1031  9 لغایت 51/8

 آزمون پایان ترم  آزمون کتبی    درصد  01                        17/30/1031 11لغایت  11

 حضور فعال در کالس  ارائه شفاهی     درصد 11                        شنبه های هر هفته دو 01/11لغایت  11/11

 ممنوع بودن خروج بغیر از مواقع اضطراری  .1. خاموش بودن تلفن همراه، 2انتظارات از دانشجو:  کالس ومقررات 

 

  

  



 داروسازیدانشکده 

 نگارش طرح درس ترمی قالب

 

                   مخاطبان: ترم دوم دکتری داروسازی                                                              2عنوان درس : اندیشه اسالمی 

 اتاق محل کار دانشکده پزشکی  2لغایت  21دوشنبه ساعت به سؤاالت فراگیر:  واحد         ساعت پاسخگویی 2تعدادواحد: 

 99-99هر هفته نیمسال دوم  شنبهدوروزهای  21لغایت  21ساعتدرس: زمان ارائه

 2ش نیاز: اندیشه اسالمی دکترای مدرسی معارف اسالمی                         درس و پی -مدرس: مهوش کهریزی

 

 گروه: مهوش کهریزی و امضای مدیر نام       مهوش کهریزی مدرس:نام و امضای 
 تاریخ ارسال:                 :                                    تاریخ تحویل                                      دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

  هدف کلی درس:  بررسی نبوت، امامت ، والیت فقیه

  

 (جهت هر جلسه یک هدف)هداف کلی جلسات : ا
 علیرغم غیرمعصوم بودن وی ( ع)بررسی جانشینی ولی فقیه بجای امام زمان  -1

  

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه: 

  

 بعنوان مثال: هدف کلی جلسه اول: بررسی جانشینی ولی فقیه بجای امام زمان (ع)علیرغم غیرمعصوم بودن وی 

  

 اهداف ویژه جلسه اول: 

  

 در پایان دانشجو قادر باشد 

  
 علیرغم غیر معصوم بودن وی را توضیح دهد )ع(امام زمان دلیل جانشینی ولی فقیه بجای  -1-1

  

  

 آیت اهلل جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی  -2منابع: اندیشه اسالمی 
  

  (ارائه تحقیق)روش تدریس: پرسش و پاسخ، ارائه گزارش  کارگروهی 
  

 ، کتاب کمک آموزشی (کلیپ) ، نماهنگ (اسالید)وسایل آموزشی:  پاورپوینت 

  

 سنجش و ارزشیابی
 آزمون  روش          (بر حسب درصد) سهم از نمره کل تاریخ   ساعت 

 کوئیز  ارائه شفاهی      درصد  51                        شنبه های هر هفته دو 11لغایت  11/11

 آزمون میان ترم   آزمون کتبی     درصد  11                        03/32/1031  9 لغایت 51/8

 آزمون پایان ترم  آزمون کتبی    درصد  01                        17/30/1031 11لغایت  11

 حضور فعال در کالس  ارائه شفاهی     درصد 11                        شنبه های هر هفته دو 01/11لغایت  11/11

 ممنوع بودن خروج بغیر از مواقع اضطراری  .1. خاموش بودن تلفن همراه، 2انتظارات از دانشجو:  کالس ومقررات 
 

  



 داروسازیدانشکده 

 نگارش طرح درس ترمی قالب

 

                   مخاطبان: ترم دوم دکتری داروسازی                                                              2عنوان درس : اندیشه اسالمی 

 اتاق محل کار دانشکده پزشکی  2لغایت  21دوشنبه ساعت به سؤاالت فراگیر:  واحد         ساعت پاسخگویی 2تعدادواحد: 

 99-99هر هفته نیمسال دوم  شنبهدوروزهای  21لغایت  21ساعتدرس: زمان ارائه

 2ش نیاز: اندیشه اسالمی دکترای مدرسی معارف اسالمی                         درس و پی -مدرس: مهوش کهریزی

 

 گروه: مهوش کهریزی و امضای مدیر نام       مهوش کهریزی مدرس:نام و امضای 
 تاریخ ارسال:                 :                                    تاریخ تحویل                                      دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

  هدف کلی درس:  بررسی نبوت، امامت ، والیت فقیه

  

 (جهت هر جلسه یک هدف)هداف کلی جلسات : ا
 

 بررسی حدود اختیارات ولی فقیه  -1 

  

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه: 

  

 بعنوان مثال: هدف کلی جلسه اول: بررسی حدود اختیارات ولی فقیه 

  

 اهداف ویژه جلسه اول: 

  

 در پایان دانشجو قادر باشد 
 اختیارات ولی فقیه را نام ببرد.  -1-1
 حیطه هر یک از اختیارات را توضیح دهد. -1-1

  

  

 محمدرضایی آیت اهلل جعفر سبحانی و دکتر محمد  -2منابع: اندیشه اسالمی 

  

  (ارائه تحقیق)روش تدریس: پرسش و پاسخ، ارائه گزارش  کارگروهی 

  

 ، کتاب کمک آموزشی (کلیپ) ، نماهنگ (اسالید)وسایل آموزشی:  پاورپوینت 
 

 سنجش و ارزشیابی
 آزمون  روش          (بر حسب درصد) سهم از نمره کل تاریخ   ساعت 

 کوئیز  ارائه شفاهی      درصد  51                        شنبه های هر هفته دو 11لغایت  11/11

 آزمون میان ترم   آزمون کتبی     درصد  11                        03/32/1031  9 لغایت 51/8

 آزمون پایان ترم  آزمون کتبی    درصد  01                        17/30/1031 11لغایت  11

 حضور فعال در کالس  ارائه شفاهی     درصد 11                        شنبه های هر هفته دو 01/11لغایت 11/11

 ممنوع بودن خروج بغیر از مواقع اضطراری  .1. خاموش بودن تلفن همراه، 2انتظارات از دانشجو:  کالس ومقررات 

 

   



 داروسازیدانشکده 

 نگارش طرح درس ترمی قالب

 

                   مخاطبان: ترم دوم دکتری داروسازی                                                              2عنوان درس : اندیشه اسالمی 

 اتاق محل کار دانشکده پزشکی  2لغایت  21دوشنبه ساعت به سؤاالت فراگیر:  واحد         ساعت پاسخگویی 2تعدادواحد: 

 99-99هر هفته نیمسال دوم  شنبهدوروزهای  21لغایت  21ساعتدرس: زمان ارائه

 2ش نیاز: اندیشه اسالمی دکترای مدرسی معارف اسالمی                         درس و پی -مدرس: مهوش کهریزی

 

 گروه: مهوش کهریزی و امضای مدیر نام       مهوش کهریزی مدرس:نام و امضای 
 تاریخ ارسال:                 :                                    تاریخ تحویل                                      دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

  هدف کلی درس:  بررسی نبوت، امامت ، والیت فقیه

  

 (جهت هر جلسه یک هدف)هداف کلی جلسات : ا
  بررسی عصمت پیامبران قبل و بعد از پیامبری. -2 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه: 

  

 بعنوان مثال: هدف کلی جلسه اول: بررسی عصمت پیامبر قبل از بعثت از ناحیه خدا یا بعد از پیامبری. 

  

 اهداف ویژه جلسه اول: 
 در پایان دانشجو قادر باشد  

 دلیل عصمت پیامبران قبل از بعثت را توضیح دهد.  -1-1
 رابطه عصمت قبل از پیامبری با عدل خدا را توضیح دهد.  -1-1 

  

  

 آیت اهلل جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی  -2منابع: اندیشه اسالمی 

  

  (ارائه تحقیق)روش تدریس: پرسش و پاسخ، ارائه گزارش  کارگروهی 

  

 ، کتاب کمک آموزشی (کلیپ) ، نماهنگ (اسالید)وسایل آموزشی:  پاورپوینت 

  

 سنجش و ارزشیابی
 آزمون  روش          (بر حسب درصد) سهم از نمره کل تاریخ   ساعت 

 کوئیز  ارائه شفاهی      درصد  51                        شنبه های هر هفته دو 11لغایت  11/11

 آزمون میان ترم   آزمون کتبی     درصد  11                        03/32/1031  9 لغایت 51/8

 آزمون پایان ترم  آزمون کتبی    درصد  01                        17/30/1031 11لغایت  11

 حضور فعال در کالس  ارائه شفاهی     درصد 11                        شنبه های هر هفته   01/11لغایت  11/11

 ممنوع بودن خروج بغیر از مواقع اضطراری  .1. خاموش بودن تلفن همراه، 2انتظارات از دانشجو:  کالس ومقررات 

 
  



 داروسازیدانشکده 

 نگارش طرح درس ترمی قالب

 

                   مخاطبان: ترم دوم دکتری داروسازی                                                              2عنوان درس : اندیشه اسالمی 

 اتاق محل کار دانشکده پزشکی  2لغایت  21دوشنبه ساعت به سؤاالت فراگیر:  واحد         ساعت پاسخگویی 2تعدادواحد: 

 99-99هر هفته نیمسال دوم  شنبهدوروزهای  21لغایت  21ساعتدرس: زمان ارائه

 2ش نیاز: اندیشه اسالمی دکترای مدرسی معارف اسالمی                         درس و پی -مدرس: مهوش کهریزی

 

 گروه: مهوش کهریزی و امضای مدیر نام       مهوش کهریزی مدرس:نام و امضای 
 تاریخ ارسال:                 :                                    تاریخ تحویل                                      دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

  

  هدف کلی درس:  بررسی نبوت، امامت ، والیت فقیه

  

 (جهت هر جلسه یک هدف)هداف کلی جلسات : ا

 

 (ع)بررسی عدم وقوع قیامت و یا رجعت با ظهور امام زمان  -1

  

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:  

  

   (ع)بعنوان مثال: هدف کلی جلسه اول: بررسی عدم وقوع قیامت و یا رجعت با ظهور امام زمان 

  

 اهداف ویژه جلسه اول: 

  

 در پایان دانشجو قادر باشد 
 را توضیح دهد.  (ع)با ظهور امام زمان عدم وقوع قیامت  -1-1

  
 را توضیح دهد.  (ع)عدم وقوع رجعت با ظهور امام زمان  -1-1

  

 آیت اهلل جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی  -2منابع: اندیشه اسالمی 
  

  (ارائه تحقیق)روش تدریس: پرسش و پاسخ، ارائه گزارش  کارگروهی 
  

 ، کتاب کمک آموزشی (کلیپ) ، نماهنگ (اسالید)وسایل آموزشی:  پاورپوینت 

  

 سنجش و ارزشیابی
 آزمون  روش          (بر حسب درصد) سهم از نمره کل تاریخ   ساعت 

 کوئیز  ارائه شفاهی      درصد  51                        شنبه های هر هفته دو 11لغایت  11/11

 آزمون میان ترم   آزمون کتبی     درصد  11                        03/32/1031  9 لغایت 51/8

 آزمون پایان ترم  آزمون کتبی    درصد  01                        17/30/1031 11لغایت  11

 حضور فعال در کالس  ارائه شفاهی     درصد 11                        شنبه های هر هفته دو  01/11لغایت  11/11

 ممنوع بودن خروج بغیر از مواقع اضطراری  .1. خاموش بودن تلفن همراه، 2انتظارات از دانشجو:  کالس ومقررات 

 

  



 داروسازیدانشکده 

 نگارش طرح درس ترمی قالب

 

                   مخاطبان: ترم دوم دکتری داروسازی                                                              2عنوان درس : اندیشه اسالمی 

 اتاق محل کار دانشکده پزشکی  2لغایت  21دوشنبه ساعت به سؤاالت فراگیر:  واحد         ساعت پاسخگویی 2تعدادواحد: 

 99-99هر هفته نیمسال دوم  شنبهدوروزهای  21لغایت  21ساعتدرس: زمان ارائه

 2ش نیاز: اندیشه اسالمی دکترای مدرسی معارف اسالمی                         درس و پی -مدرس: مهوش کهریزی

 

 گروه: مهوش کهریزی و امضای مدیر نام       مهوش کهریزی مدرس:نام و امضای 
 تاریخ ارسال:                 :                                    تاریخ تحویل                                      دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

  هدف کلی درس:  بررسی نبوت، امامت ، والیت فقیه
  

 (جهت هر جلسه یک هدف)هداف کلی جلسات : ا
 بررسی دلیل عدم امامت حضرت زهرا (س) با وجود اینکه معصوم هستند.  -1

  

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه: 
  با وجود اینکه معصوم هستند. (س)بعنوان مثال: هدف کلی جلسه اول: بررسی دلیل عدم امامت حضرت زهرا 

  

  

 اهداف ویژه جلسه اول: 

  

 در پایان دانشجو قادر باشد 
 

 دلیل امام نشدن زنان را توضیح دهد.  -1-1
 علیرغم معصوم بودن را شرح دهد. ( س)دلیل امام نبودن حضرت زهرا  -1-1 

  

 آیت اهلل جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی  -2منابع: اندیشه اسالمی  
  

  (ارائه تحقیق)روش تدریس: پرسش و پاسخ، ارائه گزارش  کارگروهی 
  

 ، کتاب کمک آموزشی (کلیپ) ، نماهنگ (اسالید)وسایل آموزشی:  پاورپوینت 

  

 سنجش و ارزشیابی
 آزمون  روش          (بر حسب درصد) سهم از نمره کل تاریخ   ساعت 

 کوئیز  ارائه شفاهی      درصد  51                        شنبه های هر هفته دو 11لغایت  11/11

 آزمون میان ترم   آزمون کتبی     درصد  11                        03/32/1031  9 لغایت 51/8

 آزمون پایان ترم  آزمون کتبی    درصد  01                        17/30/1031 11لغایت  11

 حضور فعال در کالس  ارائه شفاهی     درصد 11                        شنبه های هر هفته دو  01/11لغایت  11/11

 ممنوع بودن خروج بغیر از مواقع اضطراری  .1. خاموش بودن تلفن همراه، 2انتظارات از دانشجو:  کالس ومقررات 

 



 داروسازیدانشکده 

 نگارش طرح درس ترمی قالب

 

                     داروسازیترم دوم دکتری  مخاطبان:                                                              2عنوان درس : اندیشه اسالمی 

 اتاق محل کار دانشکده پزشکی  2لغایت  21دوشنبه ساعت به سؤاالت فراگیر:  واحد         ساعت پاسخگویی 2تعدادواحد: 

 99-99هر هفته نیمسال دوم  شنبهدوروزهای  21لغایت 21ساعت درس: زمان ارائه

 2دکترای مدرسی معارف اسالمی                         درس و پیش نیاز: اندیشه اسالمی  -مدرس: مهوش کهریزی

 

 گروه: مهوش کهریزی و امضای مدیر نام       مهوش کهریزی مدرس:نام و امضای 
 تاریخ ارسال:                   :                                    تاریخ تحویل                                      دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

  نبوت، امامت ، والیت فقیههدف کلی درس:  بررسی    
  

 (جهت هر جلسه یک هدف)هداف کلی جلسات : ا
 بررسی معجزه پیامبران و عدم اعطای آن به همه پیامبران   -1

  

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه: 

  

 بعنوان مثال: هدف کلی جلسه اول: بررسی معجزه پیامبران و عدم اعطای آن به همه پیامبران 

  

 اهداف ویژه جلسه اول: 

  

 در پایان دانشجو قادر باشد 
 هدف از توانایی پیامبران در انجام معجزه را توضیح دهد.  -1-1
 دلیل انجام معجزه توسط برخی از پیامبران و عدم انجام آن توسط بعضی دیگر را مورد نقد و بررسی قرار دهد. -1-1

  

  

 سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی آیت اهلل جعفر  -2منابع: اندیشه اسالمی 
  (ارائه تحقیق)روش تدریس: پرسش و پاسخ، ارائه گزارش  کارگروهی  
 ، کتاب کمک آموزشی (کلیپ) ، نماهنگ (اسالید)وسایل آموزشی:  پاورپوینت  

  

 سنجش و ارزشیابی
 آزمون  روش          (بر حسب درصد) سهم از نمره کل تاریخ   ساعت 

 کوئیز  ارائه شفاهی      درصد  51                        شنبه های هر هفته دو 11لغایت   11/11

 آزمون میان ترم   آزمون کتبی     درصد  11                        03/32/1031  9 لغایت 51/8

 آزمون پایان ترم  آزمون کتبی    درصد  01                        17/30/1031 11لغایت  11

 حضور فعال در کالس  ارائه شفاهی     درصد 11                        شنبه های هر هفته   01/11لغایت 11/11

 ممنوع بودن خروج بغیر از مواقع اضطراری  .1. خاموش بودن تلفن همراه، 2انتظارات از دانشجو:  کالس ومقررات 

 

  

  



 داروسازیدانشکده 

 نگارش طرح درس ترمی قالب

 

                     داروسازیترم دوم دکتری  مخاطبان:                                                              2عنوان درس : اندیشه اسالمی 

 اتاق محل کار دانشکده پزشکی  2لغایت  21دوشنبه ساعت به سؤاالت فراگیر:  واحد         ساعت پاسخگویی 2تعدادواحد: 

 99-99هر هفته نیمسال دوم  شنبهدوروزهای  21لغایت 21ساعت درس: زمان ارائه

 2دکترای مدرسی معارف اسالمی                         درس و پیش نیاز: اندیشه اسالمی  -مدرس: مهوش کهریزی

 

 گروه: مهوش کهریزی و امضای مدیر نام       مهوش کهریزی مدرس:نام و امضای 
 تاریخ ارسال:                   :                                    تاریخ تحویل                                      دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

  هدف کلی درس:  بررسی نبوت، امامت ، والیت فقیه
  

 (جهت هر جلسه یک هدف)هداف کلی جلسات : ا

 

  (موضوع به انتخاب دانشجویان)کرسی آزاد اندیشی  –آزمون میان ترم  -1
 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:    

  

 (موضوع به انتخاب دانشجویان)کرسی آزاد اندیشی  –بعنوان مثال: هدف کلی جلسه اول: آزمون میان ترم 

  

 اهداف ویژه جلسه اول: 

  

 در پایان دانشجو قادر باشد 
 سواالت آزمون را پاسخ دهد.  -1-1
 دالیل موافقت و یا مخالفت خود با موضوع کرسی آزاد اندیشی را توضیح دهد. -1-1

  

  

 آیت اهلل جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی  -2منابع: اندیشه اسالمی 

  

  (ارائه تحقیق)روش تدریس: پرسش و پاسخ، ارائه گزارش  کارگروهی 

  

 ، کتاب کمک آموزشی (کلیپ) ، نماهنگ (اسالید)وسایل آموزشی:  پاورپوینت 

  

 سنجش و ارزشیابی
 آزمون  روش          (بر حسب درصد) سهم از نمره کل تاریخ   ساعت 

 کوئیز  ارائه شفاهی      درصد  51                        شنبه های هر هفته دو 11لغایت  11/11

 آزمون میان ترم   آزمون کتبی     درصد  11                        03/32/1031  9 لغایت 51/8

 آزمون پایان ترم  آزمون کتبی    درصد  01                        17/30/1031 11-11

 حضور فعال در کالس  ارائه شفاهی     درصد 11                        شنبه های هر هفته دو 01/11لغایت  11/11

  ممنوع بودن خروج بغیر از مواقع اضطراری  .1. خاموش بودن تلفن همراه، 2انتظارات از دانشجو:  کالس ومقررات 

  
  



 داروسازیدانشکده 

 نگارش طرح درس ترمی قالب

 

                     داروسازیترم دوم دکتری  مخاطبان:                                                              2عنوان درس : اندیشه اسالمی 

 اتاق محل کار دانشکده پزشکی  2لغایت  21دوشنبه ساعت به سؤاالت فراگیر:  واحد         ساعت پاسخگویی 2تعدادواحد: 

 99-99هر هفته نیمسال دوم  شنبهدوروزهای  21لغایت 21ساعت درس: زمان ارائه

 2دکترای مدرسی معارف اسالمی                         درس و پیش نیاز: اندیشه اسالمی  -مدرس: مهوش کهریزی

 

 گروه: مهوش کهریزی و امضای مدیر نام       مهوش کهریزی مدرس:نام و امضای 
 تاریخ ارسال:                   :                                    تاریخ تحویل                                      دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

  

  هدف کلی درس:  بررسی نبوت، امامت ، والیت فقیه

  

 (جهت هر جلسه یک هدف)هداف کلی جلسات : ا
 

 بررسی فرق رسول و نبی   -2

  

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه: 

  

 بعنوان مثال: هدف کلی جلسه اول: بررسی فرق رسول و نبی 

  

 اهداف ویژه جلسه اول: 

  

 در پایان دانشجو قادر باشد 
 فرق رسول و نبی را توضیح دهد .  -1-1

  

 آیت اهلل جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی  -2منابع: اندیشه اسالمی 

  

  (ارائه تحقیق)روش تدریس: پرسش و پاسخ، ارائه گزارش  کارگروهی 

  

 ، کتاب کمک آموزشی (کلیپ) ، نماهنگ (اسالید)وسایل آموزشی:  پاورپوینت 

  

 سنجش و ارزشیابی
 آزمون  روش          (درصدبر حسب ) سهم از نمره کل تاریخ   ساعت 

 کوئیز  ارائه شفاهی      درصد  51                        شنبه های هر هفته دو 11لغایت  11/11

 آزمون میان ترم   آزمون کتبی     درصد  11                        03/32/1031  9 لغایت 51/8

 آزمون پایان ترم  آزمون کتبی    درصد  01                        17/30/1031 11-11

 حضور فعال در کالس  ارائه شفاهی     درصد 11                        شنبه های هر هفته دو 01/11لغایت 11/11

 ممنوع بودن خروج بغیر از مواقع اضطراری  .1. خاموش بودن تلفن همراه، 2انتظارات از دانشجو:  کالس ومقررات 

 



 داروسازیدانشکده 

 نگارش طرح درس ترمی قالب

 

                   ترم دوم دکتری داروسازی مخاطبان:                                                              2عنوان درس : اندیشه اسالمی 

 اتاق محل کار دانشکده پزشکی  2لغایت  21دوشنبه ساعت به سؤاالت فراگیر:  واحد         ساعت پاسخگویی 2تعدادواحد: 

 99-99هر هفته نیمسال دوم  شنبهدوروزهای  21لغایت  21ساعتدرس: زمان ارائه

 2شه اسالمی دکترای مدرسی معارف اسالمی                         درس و پیش نیاز: اندی -مدرس: مهوش کهریزی

 

 گروه: مهوش کهریزی و امضای مدیر نام       مهوش کهریزی مدرس:نام و امضای 
 تاریخ ارسال:                   :                                    تاریخ تحویل                                      دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

  هدف کلی درس:  بررسی نبوت، امامت ، والیت فقیه

  

 (جهت هر جلسه یک هدف)هداف کلی جلسات : ا

 

 بررسی تفاوت کارهای خارق العاده پیامبران با عرفا و مرتاضان.   -1

  

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه: 

  

 بعنوان مثال: هدف کلی جلسه اول:  بررسی تفاوت کارهای خارق العاده پیامبران با عرفا و مرتاضان.  

  

 اهداف ویژه جلسه اول: 

  

 در پایان دانشجو قادر باشد 

  

  تفاوت کارهای خارق العاده پیامبران با عرفا و مرتاضان را توضیح دهد. -1-1

  

 آیت اهلل جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی  -2منابع: اندیشه اسالمی  

  

  (ارائه تحقیق)روش تدریس: پرسش و پاسخ، ارائه گزارش  کارگروهی 

  

 ، کتاب کمک آموزشی (کلیپ) ، نماهنگ (اسالید)وسایل آموزشی:  پاورپوینت 

  

 سنجش و ارزشیابی
 آزمون  روش          (بر حسب درصد) سهم از نمره کل تاریخ   ساعت 

 کوئیز  ارائه شفاهی      درصد  51                        شنبه های هر هفته دو 11لغایت   11/11

 آزمون میان ترم   آزمون کتبی     درصد  11                        03/32/1031  9 لغایت 51/8

 آزمون پایان ترم  آزمون کتبی    درصد  01                        17/30/1031 11-11

 حضور فعال در کالس  ارائه شفاهی     درصد 11                        شنبه های هر هفته دو 01/11لغایت 11/11

 ممنوع بودن خروج بغیر از مواقع اضطراری  .1. خاموش بودن تلفن همراه، 2انتظارات از دانشجو:  کالس ومقررات 

 

  

  
  



 داروسازیدانشکده 

 نگارش طرح درس ترمی قالب

 

                   ترم دوم دکتری داروسازی مخاطبان:                                                              2عنوان درس : اندیشه اسالمی 

 اتاق محل کار دانشکده پزشکی  2لغایت  21دوشنبه ساعت به سؤاالت فراگیر:  واحد         ساعت پاسخگویی 2تعدادواحد: 

 99-99هر هفته نیمسال دوم  شنبهدوروزهای  21لغایت  21ساعتدرس: زمان ارائه

 2شه اسالمی دکترای مدرسی معارف اسالمی                         درس و پیش نیاز: اندی -مدرس: مهوش کهریزی

 

 گروه: مهوش کهریزی و امضای مدیر نام       مهوش کهریزی مدرس:نام و امضای 
 تاریخ ارسال:                   :                                    تاریخ تحویل                                      دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

  هدف کلی درس:  بررسی نبوت، امامت ، والیت فقیه

  

 (جهت هر جلسه یک هدف)هداف کلی جلسات : ا

 

 بررسی برتری مقام امامت به نبوت   -2

  

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه: 

  

 بررسی برتری مقام امامت به نبوت  بعنوان مثال: هدف کلی جلسه اول: 

   

  

 اهداف ویژه جلسه اول: 

  

 در پایان دانشجو قادر باشد 
 دالیل برتری مقام امامت به نبوت را شرح دهد . -1-1

  

 آیت اهلل جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی  -2منابع: اندیشه اسالمی  
  

  (ارائه تحقیق)روش تدریس: پرسش و پاسخ، ارائه گزارش  کارگروهی 
  

 ، کتاب کمک آموزشی (کلیپ) ، نماهنگ (اسالید)وسایل آموزشی:  پاورپوینت 

  

 سنجش و ارزشیابی
 آزمون  روش          (بر حسب درصد) سهم از نمره کل تاریخ   ساعت 

 کوئیز  ارائه شفاهی      درصد  51                        شنبه های هر هفته دو 11لغایت  11/11

 آزمون میان ترم   آزمون کتبی     درصد  11                        03/32/1031  9 لغایت 51/8

 آزمون پایان ترم  آزمون کتبی    درصد  01                        17/30/1031 11-11

 حضور فعال در کالس  ارائه شفاهی     درصد 11                        شنبه های هر هفته دو 01/11لغایت  11/11

 ممنوع بودن خروج بغیر از مواقع اضطراری  .1. خاموش بودن تلفن همراه، 2انتظارات از دانشجو:  کالس ومقررات 

 

  

  

  



 داروسازیدانشکده 

 نگارش طرح درس ترمی قالب

 

                   ترم دوم دکتری داروسازی مخاطبان:                                                              2عنوان درس : اندیشه اسالمی 

 اتاق محل کار دانشکده پزشکی  2لغایت  21دوشنبه ساعت به سؤاالت فراگیر:  واحد         ساعت پاسخگویی 2تعدادواحد: 

 99-99هر هفته نیمسال دوم  شنبهدوروزهای  21لغایت  21ساعتدرس: زمان ارائه

 2شه اسالمی دکترای مدرسی معارف اسالمی                         درس و پیش نیاز: اندی -مدرس: مهوش کهریزی

 

 گروه: مهوش کهریزی و امضای مدیر نام       مهوش کهریزی مدرس:نام و امضای 
 تاریخ ارسال:                   :                                    تاریخ تحویل                                      دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

  نبوت، امامت ، والیت فقیههدف کلی درس:  بررسی 

  

 (جهت هر جلسه یک هدف)هداف کلی جلسات : ا

 

 آزمون پایان ترم  -2 

  

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه: 

  

 بعنوان مثال: هدف کلی جلسه اول: پاسخگویی به سواالت آزمون پایان ترم 

  

 اهداف ویژه جلسه اول: 

  

 در پایان دانشجو قادر باشد 
 به سواالت آزمون پایان ترم پاسخ دهد .  -1-1

  

 آیت اهلل جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی  -2منابع: اندیشه اسالمی  

  

  (ارائه تحقیق)روش تدریس: پرسش و پاسخ، ارائه گزارش  کارگروهی 

  

 ، کتاب کمک آموزشی (کلیپ) ، نماهنگ (اسالید)وسایل آموزشی:  پاورپوینت 

  

 ارزشیابیسنجش و 
 آزمون  روش          (بر حسب درصد) سهم از نمره کل تاریخ   ساعت 

 کوئیز  ارائه شفاهی      درصد  51                        شنبه های هر هفته دو 11لغایت  11/11

 آزمون میان ترم   آزمون کتبی     درصد  11                        03/32/1031  9 لغایت 51/8

 آزمون پایان ترم  آزمون کتبی    درصد  01                        17/30/1031 11-11

 حضور فعال در کالس  ارائه شفاهی     درصد 11                        شنبه های هر هفته دو 01/11لغایت 11/11

 ممنوع بودن خروج بغیر از مواقع اضطراری  .1. خاموش بودن تلفن همراه، 2انتظارات از دانشجو:  کالس ومقررات 



 

 گروه: مهوش کهریزی و امضای مدیر نام       مهوش کهریزی مدرس:نام و امضای 
 تاریخ ارسال:                   :                                    تاریخ تحویل                                      دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

 1زمانبندی درس:  اندیشه اسالمیجدول 

 21لغایت 21شنبه ساعت دوروز و ساعت جلسه:  

  
 مدرس 

  

  

  جلسه  تاریخ  موضوع هر جلسه             

 1 82/11/1932 )ع(بررسی سازگاری حکومت های اصالح گر با ظهور امام زمان   دکتر مهوش کهریزی

 2 5/18/1932  فقیه توسط خداوند و دلیل انتخاب توسط مردمبررسی دلیل عدم انتخاب ولی   دکتر مهوش کهریزی

 9 18/18/1932  بررسی دالیل ختم نبوت  دکتر مهوش کهریزی

 4 13/18/1932  بررسی موروثی نبودن امامت  دکتر مهوش کهریزی

 5 86/18/1932  بررسی دلیل برانگیخته شدن بیشتر پیامبران از خاورمیانه  دکتر مهوش کهریزی

 6 84/1/1933 است؟ )ع(ولی فقیه علیرغم اینکه غیرمعصوم است چگونه جانشین واقعی امام زمان  دکتر مهوش کهریزی 

 7 8/8/1933 بررسی حدود اختیارات ولی فقیه  دکتر مهوش کهریزی 

 2 3/8/1933 مقام عصمت قبل ازپیامبری است یابرعکس؟اگرقبل باشدعدالت خداوندچه میشود؟   دکتر مهوش کهریزی 

 3 16/8/1933 و رجعت )ع(رابطه قیامت با ظهور امام زمان  دکتر مهوش کهریزی 

 11 89/8/1933 چرا حضرت زهرا با وجود اینکه معصوم است امام نیست؟  دکتر مهوش کهریزی 

 11 91/8/1933 معجزه پیامبران و دلیل عدم اعطای آن به همه پیامبران  دکتر مهوش کهریزی 

 18 7/9/1933 میان ترم . کرسی آزاد اندیشی  دکتر مهوش کهریزی 

 19 14/9/1933 بررسی معیار خداوند برای انتخاب پیامبران.  -فرق رسول و نبی  دکتر مهوش کهریزی 

 14 81/9/1933 تفاوت کارهای خارق العاده پیامبران با عرفا و مرتاض ها  دکتر مهوش کهریزی 

 15 82/9/1933 مقام امامت باالتر است یا نبوت؟.  دکتر مهوش کهریزی 

 16 4/4/1933 آزمون پایان ترم  دکتر مهوش کهریزی 

  


