
 
 

 

  

 
 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:     بهداشت محیط                                   گروه آموزشی:                   بهداشت اوز:هدانشکد

 25/6/99تاريخ ارائه درس : 400-99نیمسال اول سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:               سه شنبهروز:    1انديشه اسالمی نام درس )واحد(  :

 تئوری نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 2واحد: تعداد

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کالس: 

 4/6/99بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 1اندیشه اسالمی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

گسترش اطالعـات و تقويـت خـداباوري و ايمان بيين ضرورت پرداختن دانشجوي مسلمان به دين و مقوالت ديني ، تعميق و ت

 . دانشجويان در زمينه مباحث مربوط به خداشناسي و رستاخيز

 :  اختصاصیاهداف 

 چیستی انسان و حقیقت انسان و بحران های فرارو

     مجازی     روش آموزش :  

 کامپیوتر ، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون : 

 طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.مشخصات آن در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری  منبع درس :

 دقیقه      :مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   20مدت زمان : 

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



 
 
 

 دومجلسه 
 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:     بهداشت محیط                                   گروه آموزشی:        بهداشت اوز:هدانشکد

 1/7/99تاريخ ارائه درس : 400-99نیمسال اول سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:               سه شنبهروز:    1انديشه اسالمی نام درس )واحد(  :

 تئوری نوع واحد:
 

 25 تعداد دانشجويان  :

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 2واحد: تعداد

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کالس: 

 4/6/99تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 1اندیشه اسالمی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 ایمان و معرفت 

 :  اختصاصیاهداف 

 نسان و ايمان ا

 نیازهای معنوی انسان 

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر ، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون : 

 ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره  منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   20مدت زمان : 

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 سومجلسه 
 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:     بهداشت محیط                                   گروه آموزشی:        بهداشت اوز:هدانشکد

 8/7/99تاريخ ارائه درس : 400-99نیمسال اول سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:               سه شنبهروز:    1انديشه اسالمی نام درس )واحد(  :

 تئوری نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کالس: 

 4/6/99تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 1اندیشه اسالمی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 ایمان و اختیار –ایمان و عقل 

 :  اختصاصیاهداف 
 قش ايمان مذهبي در زندگي انسان ن

 عقل و ايمان -

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر ، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   20مدت زمان : 

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 چهارمجلسه 
 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:     بهداشت محیط                                   گروه آموزشی:        بهداشت اوز:هدانشکد

 15/7/99تاريخ ارائه درس : 400-99نیمسال اول سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:               سه شنبهروز:    1انديشه اسالمی نام درس )واحد(  :

 تئوری نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 2واحد: تعداد

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کالس: 

 4/6/99تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 1اندیشه اسالمی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 برهان علی  -برهان فطرت

 :  اختصاصیاهداف 
 مفهوم خدا 

 درباره خدابرداشت هاي مختلف 

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر ، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون : 

 طرح دوره ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت  منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   20مدت زمان : 

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 پنجمجلسه 
 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:     بهداشت محیط                                   گروه آموزشی:        بهداشت اوز:هدانشکد

 22/7/99تاريخ ارائه درس : 400-99نیمسال اول سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:               سه شنبهروز:    1انديشه اسالمی درس )واحد(  :نام 

 تئوری نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کالس: 

 4/6/99تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 1اندیشه اسالمی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 راه های شناخت صفات خداوند -صفات خدا

 :  اختصاصیاهداف 
 خدا در اديان ابراهيمي ) يهود، مسيحيت، اسالم ( -

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر ، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   20مدت زمان : 

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ششم جلسه
 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:     بهداشت محیط                                   گروه آموزشی:        بهداشت اوز:هدانشکد

 29/7/99تاريخ ارائه درس : 400-99نیمسال اول سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:               سه شنبهروز:    1انديشه اسالمی نام درس )واحد(  :

 تئوری نوع واحد:
 

 25دانشجويان  :تعداد 

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کالس: 

 4/6/99تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 1اندیشه اسالمی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 قدرت و حیاتعلم و  -ذاتی و فعلی–ثبوتی و سلبی  -انواع صفات خدا

 :  اختصاصیاهداف 
 خدا يابي -

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر ، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون : 

 محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع  منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   20مدت زمان : 

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 هفتمجلسه 
 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:     بهداشت محیط                                   گروه آموزشی:        بهداشت اوز:هدانشکد

 6/8/99ارائه درس :تاريخ  400-99نیمسال اول سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:               سه شنبهروز:    1انديشه اسالمی نام درس )واحد(  :

 تئوری نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کالس: 

 4/6/99بازنگری: /تاريخ تدوين 
 

 1اندیشه اسالمی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 حکمن الهی و عدل الهی  -اراده الهی

 :  اختصاصیاهداف 
 دل و شهود 

 عقل و استدالل

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر ، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   20مدت زمان : 

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 هشتم جلسه
 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:     بهداشت محیط                                   گروه آموزشی:        بهداشت اوز:هدانشکد

 13/8/99تاريخ ارائه درس : 400-99نیمسال اول سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:               سه شنبهروز:    1انديشه اسالمی نام درس )واحد(  :

 تئوری نوع واحد:
 

 25دانشجويان  :تعداد 

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کالس: 

 4/6/99تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 1اندیشه اسالمی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 مراتب توحید

 :  اختصاصیاهداف 
 توحيد و شرك 

 توحيد ذاتي و صفاتي -

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر ، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون : 

 طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن  منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   20مدت زمان : 

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 نهمجلسه 
 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:     بهداشت محیط                                   گروه آموزشی:        بهداشت اوز:هدانشکد

 20/8/99تاريخ ارائه درس : 400-99نیمسال اول سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:               سه شنبهروز:    1انديشه اسالمی )واحد(  : نام درس

 تئوری نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کالس: 

 4/6/99تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 1اندیشه اسالمی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 مراتب توحید

 :  اختصاصیاهداف 
 توحيد افعالي  -

 توحيد عبادي )توسل و شفاعت( -

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر ، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   20مدت زمان : 

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 دهمجلسه 
 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:     بهداشت محیط                                   گروه آموزشی:        بهداشت اوز:هدانشکد

 27/8/99تاريخ ارائه درس : 400-99نیمسال اول سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:               سه شنبهروز:    1انديشه اسالمی نام درس )واحد(  :

 تئوری نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 2واحد: تعداد

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کالس: 

 4/6/99تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 1اندیشه اسالمی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 انواع صفات خدا 

 :  اختصاصیاهداف 
 ساير اوصاف خداوند 

 عدل الهي -

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر ، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون : 

 ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره  منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   20مدت زمان : 

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 يازدهمجلسه 
 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:     بهداشت محیط                                   گروه آموزشی:        بهداشت اوز:هدانشکد

 4/9/99تاريخ ارائه درس : 400-99نیمسال اول سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:               سه شنبهروز:    1اسالمی انديشه نام درس )واحد(  :

 تئوری نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کالس: 

 4/6/99تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 1اسالمی اندیشه :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 حکمت الهی و عدل الهی -اراده الهی

 :  اختصاصیاهداف 
 حكمت و قدرت

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر ، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون : 

 صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. در منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   20مدت زمان : 

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 دوازدهمجلسه 
 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:     بهداشت محیط                                   گروه آموزشی:        بهداشت اوز:هدانشکد

 11/9/99تاريخ ارائه درس : 400-99نیمسال اول سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:               سه شنبهروز:    1انديشه اسالمی نام درس )واحد(  :

 تئوری نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کالس: 

 4/6/99تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 1اندیشه اسالمی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 راز و فواید شرور جهان –مسئله شر 

 :  اختصاصیاهداف 
 مسئله شرور

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر ، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   20مدت زمان : 

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 سیزدهمجلسه 
 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:     بهداشت محیط                                   گروه آموزشی:        بهداشت اوز:هدانشکد

 18/9/99تاريخ ارائه درس : 400-99نیمسال اول سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:               سه شنبهروز:    1انديشه اسالمی نام درس )واحد(  :

 تئوری نوع واحد:
 

 25دانشجويان  :تعداد 

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کالس: 

 4/6/99تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 1اندیشه اسالمی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 قضا و قدر 

 :  اختصاصیاهداف 
 قدر( جبرواختيار ) قضا و -

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر ، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون : 

 دوره ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح  منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   20مدت زمان : 

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 چهاردهمجلسه 
 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:     بهداشت محیط                                   گروه آموزشی:        بهداشت اوز:هدانشکد

 25/9/99تاريخ ارائه درس : 400-99نیمسال اول سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:               سه شنبهروز:    1اسالمی  انديشهنام درس )واحد(  :

 تئوری نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کالس: 

 4/6/99تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 1اسالمی اندیشه :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 قیامت و حساب بندگان -اوصاف رستاخیز -قبر و عالم برزخ

 :  اختصاصیاهداف 
 رستاخيز و جاودانگي -

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر ، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   20مدت زمان : 

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 پانزدهمجلسه 
 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:     بهداشت محیط                                   گروه آموزشی:        بهداشت اوز:هدانشکد

 2/10/99تاريخ ارائه درس : 400-99نیمسال اول سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:               سه شنبهروز:    1انديشه اسالمی نام درس )واحد(  :

 تئوری نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 2واحد: تعداد

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کالس: 

 4/6/99تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 1اندیشه اسالمی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 گواهان روز رستاخیز  -میزان

 :  اختصاصیاهداف 
 مرگ و برزخ -

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر ، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون : 

 ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره  منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   20مدت زمان : 

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 شانزدهمجلسه 
 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:     بهداشت محیط                                   گروه آموزشی:        بهداشت اوز:هدانشکد

 9/10/99تاريخ ارائه درس : 400-99نیمسال اول سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:               سه شنبهروز:    1اسالمی انديشه نام درس )واحد(  :

 تئوری نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کالس: 

 4/6/99تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 1اسالمی اندیشه :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 بهشت و جهنم -تجسم اعمال

 :  اختصاصیاهداف 
 قيامت -

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر ، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون : 

 از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. در صورت استفاده منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   20مدت زمان : 

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


