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 کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه

 

 اسالمی معارف گروه استادیار ؛کرمی محمد دکتر

 99-98تحصیلی سال دوم نیمسال داروسازی، دانشکده کریم؛ قرآن تفسیرموضوعی درس طرح

 

 

 داروسازی دانشکده دانشجویان :مخاطبان                                                    کریم قرآن تفسیرموضوعی :درس 

 ندارد :همزمان یا و نیازپیش درس                                                         نظری واحد 2 :واحد ونوع تعداد

  کرمی محمد دکتر :مسئول مدرس                                                              16-14:ساعت شنبه سه

 

 :درس شرح

 با دانشجویان تر عمیق و بیشتر کریم،آشنایی قرآن بنیادین های آموزه و مبانی با جوان مخاطبان آشنایی درس، این از هدف

 مقدماتی مباحث کریم، قرآن با آنان تفاوت و تشابه تبیین و آسمانی کتب سایر وضعیت شناخت آن، تاریخی سیر و قرآن ماهیت

 شناخت و معرفی تفسیر، در (ع)معصومین روایات نقش و صحیح تفسیر به رسیدن کارراه تبیین و معرفی کریم، قرآن تفسیر

 علمی موضوعات خصوص در کریم قرآن دیدگاه اسالمی، زندگی سبک و رفتاری موضوعات خصوص در کریم قرآن دیدگاه

   .است ...و کریم قرآن پیرامون شبهات جدیدترین و ترین مهم بررسی و نقد ،

 :کلی هدف

 های آموزه و تعالیم با بیشتر انس کریم، قرآن تفسیر و صحیح فهم روش آن، های ویژگی و کریم قرآن ماهیت شناخت و آشنایی
 کریم قرآن پیرامون شبهات وبررسی نقد کریم، قرآن در روان بهداشت و رفتاری اصول شناخت قرآنی،



 

 و اصطالحات تعریف و کلیات طرح 1 جلسه
  شناسیموضوع

 هایدغدغه و مسائل با آشنایی 2 جلسه
 دانشجویان ذهنی

 کریم قرآن ماهیت شناخت 3 جلسه

 کریم قرآن هایویژگی 4 جلسه

 سایر و کریم قرآن تطبیقی مقایسه 5 جلسه
 مقدس کتب

 و تفسیر به دستیابی روش شناخت 6 جلسه
 کریم قرآن صحیح فهم

 شیوه و قرآن درباره وهابیون نظر 7 جلسه
 آنان تفسیری

 ترممیان آزمون 8 جلسه

 بهداشت تامین هایراه شناخت 9 جلسه
 کریم قرآن نظر از روان

 قرآن در داستان چند با آشنایی  10 جلسه
 کریم

 (ع)ائمه اسم نیامدن چرایی تببین 11 جلسه
 کریم قرآن در

 مرد و زن حقوق برابری با آشنایی 12 جلسه
 شهادت دیه، ارث، مسائل)قرآن در
 ( ...و

 قرآنی هایالمثل ضرب با آشنایی 13 جلسه

 کریم قرآن علمی اعجاز با آشنایی 14 جلسه

 آزاداندیشی کرسی 15 جلسه

 16 جلسه
 

 کلیدی مباحث مرور و بندیجمع

 :جلسات کلی اهداف 

 

 :جلسه هر کلی اهداف تفکیک به رفتاری ویژه اهداف

 اول جلسه

 شناسیموضوع و اصطالحات تعریف و کلیات طرح :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 :باشد قادر دانشجو پایان در

 .کند را تفسیر •

 .دهد توضیح  را تفسیر با آن فرق و تاویل •

 نماید بیان را درس این آموزشی اهداف  گرفتن قرار چرایی و درس این آموزش از هدف •



 

 دوم جلسه

 آموزشی اهداف براساس دانشجویی موضوعات تنظیم و پاالیش دانشجویان؛ ذهنی هایدغدغه و مسائل با آشنایی :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 :باشد قادر دانشجو پایان در

 بگذارد بحث به  کریم قرآن زمینه در را خود ذهنی هایدغدغه •

 .نماید بندیاولویت مدرس کمک به را اصلی مسائل •

 .بشناسد را کریم قرآن موضوع در شده مطرح شبهات و  مسائل ترین کامل یا و جدیدترین •

 

 سوم جلسه

 کریم قرآن ماهیت شناخت :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 :باشد قادر دانشجو پایان در

 .است کتابی چگونه قرآن بدانند •

 .کند بیان را کریم قرآن با انس های راه •

  .دهد شرح را کریم قرآن نگارش سیرتاریخی •

 

 چهارم جلسه

 کریم قرآن هایویژگی شناسایی :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 :باشد قادر دانشجو پایان در

 .ببرد نام را کریم قرآن های ویژگی ترین مهم •

 .بشناسد را بودن وحیانی از مقصود •

 .کند بیان را کریم قرآن بودن جهانی و جامعیت از مقصود •

 .کند تعریف را ازاعج •

 

 پنجم جلسه

 مقدس کتب و کریم قرآن تطبیقی مقایسه :کلی هدف



 :ویژه اهداف

 :باشد قادر دانشجو پایان در

 کند بیان را مقدس کتب هایویژگی •

 .بشناسد را تحریف مفهوم و معنا •

  .دهد شرح را کریم قرآن ناپذیری تحریف از مقصود •

 .بشناسد را مقدس کتاب موضوعات با کریم قرآن رابطه •

 

 ششم جلسه

  کریم قرآن صحیح فهم و تفسیر به دستیابی روش :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 :باشد قادر دانشجو پایان در

 .کند بیان را تفسیر به کریم قرآن نیازمندی چرایی •

 کند بیان را تفسیر اقسام •

  .دهد توضیح را رأی به تفسیر های ویژگی •

 

 هفتم جلسه

 آنان تفسیری شیوه و قرآن درباره وهابیون نظر :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 :باشد قادر دانشجو پایان در

 .کند معرفی را قرآن از برداشت خصوص در مشهور شبهات •

 .بشناسد را قرآن از برداشت زمینه در تاریخی های نگاه •

 .نماید نقد و بیان را قرآن درباره وهابیون دیدگاه •

 

 

 هشتم سهجل

 پیشین جلسات کلی مباحث مرور و ترممیان آزمون برگزاری :کلی هدف

 الزم نمره کسب :ویژه اهداف

 



 نهم جلسه

  کریم قرآن نظر از روان بهداشت تامین هایراه با آشنایی :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 :باشد قادر دانشجو پایان در

  .کند تعریف را روان بهداشت مفهوم •

 .کند بیان را روانی بهداشت تامین عوامل ترین مهم •

 .دهد شرح سالم زندگی سبک در کریم قرآن تربیتی و اخالقی راهکارهای •

 

 

 دهم جلسه

 کریم قرآن در داستان چند با آشنایی :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 :باشد قادر دانشجو پایان در

 .کند انبی را اقوام و اشخاص داستان نقل خصوص در کریم قرآن شیوه •

 کند بیان را خضر و (ع)موسی حضرت داستان تربیتی و اخالقی مفهوم •

 .دهد شررح را حیوانات شعور و سلیمان حضرت داستان تفسیر •

 یازدهم جلسه

 کریم قرآن در (ع)ائمه اسم نیامدن چرایی تببین :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 :باشد قادر دانشجو پایان در

 کند بیان را کریم قرآن در (ع)ائمه اسم نیامدن  علت •

 .بشناسد اسالمی های آموزه در امام جایگاه •

  .کند بیان را موضوعات از برخی در کریم قرآن مستقیم غیر و مستقیم های داللت تفاوت •

 

 دوازدهم جلسه

 ( ...و شهادت دیه، ارث، مسائل)قرآن در مرد و زن حقوق برابری با آشنایی :کلی هدف

 :ویژه اهداف



 :باشد قادر دانشجو پایان در

 .بشناسد را کریم قرآن در عدالت برابری، و مساوات از مقصود •

 .کند بیان را الهی کالم در مردان و زنان وظایف و حقوق •

  .دهد شرح را نساء سوره 11آیه مانند موضوع با مرتبط آیات تفسیر •

 

 سیزدهم جلسه

 قرآنی هایالمثل ضرب با آشنایی :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 :باشد قادر دانشجو یانپا در

 .کند بیان را قرآنی هایالمثل ضرب از مقصود •

 .دهد شرح را قرآنی های المثل ضرب تربیتی و اخالقی پیامدهای •

 

 چهاردهم جلسه

 کریم قرآن علمی اعجاز با آشنایی :کلی هدف

 

 :ویژه اهداف

 :باشد قادر دانشجو پایان در

 .کند بیان را است آمده قرآن در که مهم علمی موضوعات •

  .ببرد نام را کریم قرآن علمی اعجاز هایمصداق •

 .کند بیان را قرآن در علمی موضوع یک خصوص در گوناگون نظرات •

  

 

 پانزدهم جلسه

 آزاداندیشی کرسی :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 :باشد قادر دانشجو پایان در

 .نماید تحلیل را لفانمخا و موافقان های دیدگاه •



  .کند پیدا مسئله به نسبت منطقی و مناسب بندی جمع •

 

 

 شانزدهم جلسه

  کریم قرآن موضوعی تفسیر اصلی مباحث و مسائل بندی جمع و مرور :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 :باشد قادر دانشجو پایان در

 .کند بیان را ترم طول در شده مطرح کلیدی تعاریف •

 .نماید احصا کلی منظری از را کریم قرآن تفسیر اصلی مسائل •

 .باشد داشته آن فهم و کریم قرآن با بیشتر انس جهت کاربردی و عملی پیشنهادهای •

•  

 

 

 :تدریس روش

 سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ،

 پرژکتور دیتا برد،وایت :آموزشی کمک هایرسانه

 اردد :ترمپایان و ترممیان کتبی امتحان

 

 نظری واحد ارزشیابی شیوه

 فعال مشارکت و کالس قواعد به احترام درصد ده

 الزم گواهی اریه و مجازی فضای در فعاالنه شرکت درصد ده

 ترممیان آزمون درصد 20

 ترمپایان آزمون درصد 60

 

 :دانشجو از انتظارات و درس مقررات

 کند توجه ذیل نكات به موثرتر یادگیری جهت رود می انتظار دانشجو از آن بودن انتزاعی و مطالب حجم به توجه با

 كالس به استاد از پیش ورود و دقیق و منظم حضور

 کالسی مباحث در فعال حضور و گروهي بحث در شركت 

  همراه هایگوشی از استفاده هرگونه ممنوعیت



 قبل جلسات در شده محول تکالیف انجام و قبلي مطالعه

  تفسیری های کتاب از مستمر استفاده ویژه به  شده معرفي منابع به مراجعه

............................................................ 

            کرمی محمددکتر :گروه مدیر امضای و نام                 کرمی دکترمحمد   :مدرس امضای و نام

 :دانشکده EDO مسئول امضای و نام 

 

 الرحیم الرحمن هللا بسم

 

 جلسات جدول                                                   کریم قرآن تفسیرموضوعی  :درس عنوان

 16 الی 14 ساعت -شنبه سه :جلسه ساعت و روز

 آموزشی کمک وسایل                               روش                               محتوا                                    جلسه               

 تعریف و کلیات طرح 1 جلسه
موضوع و اصطالحات

 شناسی
 

 گفتگوی و سخنرانی
 گروهی

 پاورپوینت

دغدغه و مسائل با آشنایی 2جلسه

 دانشجویان ذهنی های

 پاورپوینت گروهی گفتگوی سخنرانی

 گفتگوی و سخنرانی کریم قرآن ماهیت شناخت 3جلسه
 گروهی

 پاورپوینت

 قرآن هایویژگی شناسایی 4جلسه
 کریم

 گفتگوی و سخنرانی
 گروهی

 پاورپوینت

 کریم قرآن تطبیقی مقایسه 5جلسه
 مقدس کتب سایر و

 گفتگوی و سخنرانی
 گروهی

 پاورپوینت

 به دستیابی روش شناخت 6جلسه
 قرآن صحیح فهم و تفسیر

 کریم

 گفتگوی و سخنرانی
 گروهی

 پاورپوینت

 درباره وهابیون نظر تبیین 7جلسه
 آنان تفسیری شیوه و قرآن

 پاورپوینت گروهی گفتگوی سخنرانی،

 - تستی و تشریحی :کتبی ترممیان آزمون 8جلسه

 تامین هایراه شناخت 9جلسه
 قرآن نظر از روان بهداشت

 کریم

 گفتگوی و سخنرانی
 گروهی

 پاورپوینت

 در داستان چند با آشنایی 10جلسه
 کریم قرآن

 گفتگوی و سخنرانی
 گروهی

 پاورپوینت

 اسم نیامدن چرایی تببین 11جلسه
 کریم قرآن در (ع)ائمه

 گفتگوی و سخنرانی
 گروهی

 پاورپوینت

 حقوق برابری با آشنایی 12جلسه
 مسائل)قرآن در مرد و زن

 گفتگوی و سخنرانی
 گروهی

 پاورپوینت



 ( ...و شهادت دیه، ارث،

 هایالمثل ضرب با آشنایی 13جلسه
 قرآنی

 گفتگوی و سخنرانی
 گروهی

 پاورپوینت

 علمی اعجاز با آشنایی 14جلسه
 کریم قرآن

 گفتگوی و سخنرانی
 گروهی

 پاورپوینت

 پاورپوینت گروهی گفتگوی آزاداندیشی کرسی 15جلسه

 گفتگوی و سخنرانی کلیدی مباحث مرور 16جلسه
 گروهی

 پاورپوینت

 

 

 :منابع

 کریم قرآن •

 معارف نشر .کریم قرآن موضوعی تفسیر نصیری، علی •

 .مسلم شهید قرآن، با انس اصفهانی، رضایی علی محمد •

 الحدیث احسن ، قرآن اعجاز مودب، رضا سید •

 سمت قرآن، تاریخ معرفت، هادی محمد •

 صدرا  قرآن، با آشنایی مطهری، مرتضی •

 .معارف نشر روان، بهداشت و اسالم •

  اسرا نشر.قرآن در قرآن آملی، جوادی •

  قرآن پیام شیرازی، مکارم ناصر •

 معارف نشر .نویسندگان از جمعی .کریم قرآن موضوعی تفسیر •

 

 

 

 


