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 مقدمه:
قرآن نور و کتاب روشن است، نوری که انسان را از تاریکی ها به سوی روشنایی و راه های سلامت جسم و روح رهنمون می 

همین جهت خدای سبحان در آیات بسیاری قرآن کریم را کتاب هدایت معرفی می کند و از آنجا که خدای سبحان دو سازد. به 
نوع هدایت دارد: یکی تشریعی و دیگری تکوینی قرآن کریم نیز که تجلی هدایت ا الاهی است، از این نوع هدایت برخوردار 

 ایت تکوینی آن برای مومنان و پرهیزکاراناست. هدایت تشریعی قرآن بررای همه مردمان است و هد
 

 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد 

 درآمدی بر شناخت قرآن

 سیمای سوره حمد

 باور ها و باید ها

 جهاد میدان آزمایش و گزینش الاهی 

 تجارت، کتاب و عدالت

 کارشناسی بهداشت حرفه ای مقطع و رشته تحصیلی:              معارفگروه آموزشی:      بهداشت اوز :دانشکده 

 2 :  عداد واحدت  قرآن کریمموضوعی تفسیر  :  نام درس

 تئوری نوع واحد :

 61-61 شنبه 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 : 

 9/66/99بازنگری: 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     

 



 سیمای خردمندان در قرآن

 فرمان های قرآن

 هجرت برای کسب علم

 

 هدف كلي 
 

 درآمدی برشناخت قرآن 

 هداف اختصاصي ا 

  جایگاه قرآن 

 مهجوریت قرآن 

  از نگاه پیامبرقرآن 

 قرآن ار نگاه اندیشمندان 

  تفاوت قرآن با دیگر کتاب ها 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 جایگاه قرآن را بیان کند 

 تفاوت قرآن با دیگر کتاب ها را بگوید 

 راهای شناخت قرآن را بداند 

 

 هدف كلي 
 

 سیمای سوره حمد 

 هداف اختصاصي ا 

 ی بسم اللهسیما 

 مغضوبین در قرآن 

 ضالین در قران 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 سوره حمد راتفسیر کند 

 درسهای تربیتی سوره حمد را بگوید 

 هدف كلي 
 

 باور ها و بايد ها 

 هداف اختصاصي ا 

 ایمان و عمل در کنار هم 

 جریان رسالت در طول تاریخ 

 کفر و لجاجت در برابر حق 

  سیمای منافق در قرآن 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 ویژگی های قلب سلیم را بگوید 

 دروغ گویی ، فریبکاری، بی خردی ، دین فروشی را توضیح دهد 

 



 هدف كلي 
 

  جهاد ، میدان آزمايش و گزينش االهی 

 هداف اختصاصي ا 

 لزوم پذیرش رهبری الاهی 

  پایداری و پیروزی 

 حفظ آثار پیامبران گذشته 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اهمیت دعا در کنار تلاش را بداند 

 اهمیت مسئولیت براساس لیاقت رابداند 

 توانایی علمی و جسمی ، نه مالی را توضیح دهد 

 هدف كلي 

 ،عدالت تجارت ، کتابت 

 هداف اختصاصي ا 

 شیوه تنظیم اسناد تجاری 

 وش آموزشر 
 

  سخنرانی 
 

 شرايط اجراء
 

  امكانات آموزشي بخش 

 و کامپیوتر وایت برد ، ماژیک 

 

 

   آموزش دهنده 

   :حجت الاسلام و المسلمین احمد عدالتی اساتیدمربوطه 

  منابع اصلي درسي: 
 کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده 

 رزشيابي ا 

 نحوه ارزشیابی         

 نمره کتبی 

  حضور و غیاب 

 حوه محاسبه نمره كل ن 

 08%  نمره کتبی 

 08%  حضور و غياب 

 

 مقررات 

    01حداقل نمره قبولي                                     

 3         تعداددفعات مجاز غيبت در كالس             



 تفسیر موضوعی قرآن کريم درس زمانبندي دولج

تاریخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه

موضوع 

 مدرس جلسه
نحوه 

 ارائه

امكانات 

مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

 61-61شنبه 98/11/12

درآمدی بر 

 شناخت قرآن

 

 سخنرانی  احمد عدالتی 

وایتتتت بتتترد ، 

 ماژیک
پرستتت  و پاستتت  

 کلاسی 

 61-61شنبه 98/11/19

سیمای سوره 

 حمد

 

 سخنرانی احمد عدالتی

وایتتتت بتتترد ، 

 ماژیک
پرستتت  و پاستتت  

 کلاسی

 61-61شنبه 98/11/26
 باور ها و باید ها

 
 سخنرانی احمد عدالتی

وایتتتت بتتترد ، 

 ماژیک

پرستتت  و پاستتت  

 کلاسی

 61-61شنبه 98/12/3

جهاد میدان 

آزمای  و 

 گزین  الاهی 

 

 مجازی  احمد عدالتی

کتتامتتپتتیتتوتتتر، 

 اینترنت
 پرس  و پاس  

 61-61شنبه 98/12/10

تجارت، کتاب و 

 عدالت

 

 سخنرانی احمد عدالتی

وایتتتت بتتترد ، 

 ماژیک
پرستتت  و پاستتت  

 کلاسی

 61-61شنبه 98/12/17

سیمای 

خردمندان در 

 قرآن

 

 سخنرانی احمد عدالتی

وایتتتت بتتترد ، 

پرستتت  و پاستتت   ماژیک

 کلاسی

 61-61شنبه 98/12/24
 فرمان های قرآن

 
 سخنرانی احمد عدالتی

وایتتتت بتتترد ، 

 ماژیک

پرستتت  و پاستتت  

 کلاسی

 61-61شنبه 99/1/16

هجرت برای 

 کسب علم

 

 مجازی  احمد عدالتی

کتتامتتپتتیتتوتتتر ، 

 اینترنت
پرستتت  و پاستتت  

 کلاسی

 61-61شنبه 99/1/23

هجرت برای 

 کسب علم

 

 سخنرانی احمد عدالتی

وایتتتت بتتترد ، 

 ماژیک
پرستتت  و پاستتت  

 کلاسی

 61-61شنبه 99/1/30
ویتتژگتتی هتتای 

 سخنرانی احمد عدالتی مومنان
وایتتتت بتتترد ، 

 ماژیک

پرستتت  و پاستتت  

 کلاسی

 61-61شنبه 99/2/6
ویتتژگتتی هتتای 

 سخنرانی احمد عدالتی مومنان

وایتتتت بتتترد ، 

 ماژیک
پرستتت  و پاستتت  

 کلاسی

 61-61شنبه 99/2/13
ستتیمای بندگان 

 سخنرانی احمد عدالتی خاص خدا

وایتتتت بتتترد ، 

 ماژیک
پرستتت  و پاستتت  

 کلاسی

 61-61شنبه 99/2/20
ستتیمای بندگان 

 سخنرانی احمد عدالتی خاص خدا

وایتتتت بتتترد ، 

 ماژیک
پرستتت  و پاستتت  

 کلاسی

 61-61شنبه 99/2/27
ستتیمای بندگان 

 خاص خدا
   مجازی احمد عدالتی

کتتامتتپتتیتتوتتتر، 

 اینترنت

پرستتت  و پاستتت  

 کلاسی

 61-61شنبه 99/3/3
 نشانه های خدا

 سخنرانی احمد عدالتی
وایتتتت بتتترد ، 

 ماژیک

پرستتت  و پاستتت  

 کلاسی

 61-61شنبه 99/3/10
 نشانه های خدا

 سخنرانی احمد عدالتی
وایتتتت بتتترد ، 

 ماژیک

پرستتت  و پاستتت  

 کلاسی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


