
 
 

 

  

 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                 بهداشت عمومیگروه آموزشی:                         بهداشت اوز :  هدانشکد

 24/6/99تاريخ ارائه درس : 400-99نیمسال اول سال تحصیلی  :  

 20-18ساعت:                            دوشنبهروز:  تفسیر موضوعی قرآن کريمنام درس )واحد(  :  

 تئورینوع واحد:
 

 30تعداد 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
 

 تفسیر موضوعی قرآن کريم:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 سیمای سوره حمد

 :  اختصاصیاهداف 
 سیمای بسم اهلل

 مغضوبین در قرآن 

 ضالین در قرآن

 درسهای تربیتی سوره حمد

     مجازی     روش آموزش :  

 کامپیوتر، هدست، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون : 

 مولف محسن قرائتی–تفسیر موضوعی قرآن کریم  منبع درس :

 دقیقه    0  :مدت زمان (حضوری تکمیل گردد.جهت کالس های 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

 



 

 دوم جلسه
 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                 بهداشت عمومیگروه آموزشی:                         بهداشت اوز :  هدانشکد

 31/6/99تاريخ ارائه درس : 400-99نیمسال اول سال تحصیلی  :  

 20-18ساعت:                            دوشنبهروز:  تفسیر موضوعی قرآن کريمنام درس )واحد(  :  

 تئورینوع واحد:
 

 30تعداد 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:
 

 تفسیر موضوعی قرآن کريم:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 باورها و باید ها

 :  اختصاصیاهداف 
 قرآن ، کتاب هدايت

 ايمان و عمل در کنار هم

 جريان رسالت در طول تاريخ

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر، هدست، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون : 

 مولف محسن قرائتی–تفسیر موضوعی قرآن کریم  منبع درس :

 دقیقه    0مدت زمان:   )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 عمومیگروه آموزشی:                         بهداشت اوز :  هدانشکد

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

 20-18ساعت:                            دوشنبهروز:  تفسیر موضوعی قرآن کريمنام درس )واحد(  :  

 تئورینوع واحد:
 

 30تعداد 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:
 

 کريمتفسیر موضوعی قرآن :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 باورها و باید ها

 :  اختصاصیاهداف 
 پارسايی و رستگاری

 کفر و لجاجت در برابر حق

 کیفر کفران

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر، هدست، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون : 

 مولف محسن قرائتی–تفسیر موضوعی قرآن کریم  منبع درس :

 دقیقه    0مدت زمان:   )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 عمومیگروه آموزشی:                         بهداشت اوز :  هدانشکد

 14/7/99تاريخ ارائه درس : 400-99نیمسال اول سال تحصیلی  :  

 20-18ساعت:                            دوشنبهروز:  تفسیر موضوعی قرآن کريمنام درس )واحد(  :  

 تئورینوع واحد:
 

 30تعداد 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 
 

 تفسیر موضوعی قرآن کريم:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 جهاد، میدان آزمایش و گزینش االهی

 :  اختصاصیاهداف 
 لزوم پذيرش رهبری االهی

 توانايی علمی و جسمی، نه مالی

 حفظ آثار پیامبران گذشته

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر، هدست، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون : 

 مولف محسن قرائتی–تفسیر موضوعی قرآن کریم  منبع درس :

 دقیقه    0مدت زمان:   )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 عمومیگروه آموزشی:                         بهداشت اوز :  هدانشکد

 21/7/99تاريخ ارائه درس : 400-99نیمسال اول سال تحصیلی  :  

 20-18ساعت:                            دوشنبهروز:  تفسیر موضوعی قرآن کريمنام درس )واحد(  :  

 تئورینوع واحد:
 

 30تعداد دانشجويان  :

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

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

 4/6/99تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 تفسیر موضوعی قرآن کريم:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 جهاد، میدان آزمایش و گزینش االهی

 :  اختصاصیاهداف 
 پايداری و پیروزی

 کنار تالشدعا در 

 مسئولیت بر اساس لیاقت

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر، هدست، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون : 

 مولف محسن قرائتی–تفسیر موضوعی قرآن کریم  منبع درس :

 دقیقه    0مدت زمان:   تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری :    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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ششمجلسه 
 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                 بهداشت عمومیگروه آموزشی:                         بهداشت اوز :  هدانشکد

 28/7/99تاريخ ارائه درس : 400-99نیمسال اول سال تحصیلی  :  

 20-18ساعت:                            دوشنبهروز:  تفسیر موضوعی قرآن کريمنام درس )واحد(  :  

 تئورینوع واحد:
 

 30تعداد 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:
 

 تفسیر موضوعی قرآن کريم:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 تجارت، کتابت، عدالت

 :  اختصاصیاهداف 
 شیوه تنظیم اسناد تجاری

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر، هدست، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون : 

 مولف محسن قرائتی–تفسیر موضوعی قرآن کریم  منبع درس :

 دقیقه    0مدت زمان:   حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های :    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 عمومیگروه آموزشی:                         بهداشت اوز :  هدانشکد

 5/8/99تاريخ ارائه درس : 400-99نیمسال اول سال تحصیلی  :  

 20-18ساعت:                            دوشنبهروز:  تفسیر موضوعی قرآن کريمنام درس )واحد(  :  

 تئورینوع واحد:
 

 30تعداد 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:
 

 تفسیر موضوعی قرآن کريم:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 قرآنسیمای خردمندان در 

 :  اختصاصیاهداف 
 حق گرايی و پند پذيری

 سیمای خردمندان در قرآن

 وفا به عهد و پیمان

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر، هدست، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون : 

 محسن قرائتیمولف –تفسیر موضوعی قرآن کریم  منبع درس :

 دقیقه    0مدت زمان:   )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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 هشتمجلسه 
 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                 بهداشت عمومیگروه آموزشی:                         بهداشت اوز :  هدانشکد

 12/8/99تاريخ ارائه درس : 400-99نیمسال اول سال تحصیلی  :  

 20-18ساعت:                            دوشنبهروز:  تفسیر موضوعی قرآن کريمنام درس )واحد(  :  

 تئورینوع واحد:
 

 30تعداد 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:
 

 موضوعی قرآن کريمتفسیر :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 سیمای خردمندان در قرآن

 :  اختصاصیاهداف 
 حفظ پیوند ها و روابط خانوادگی

 پايداری و نیکوکاری

 فرجام نیک در سرای ابدی

 نکاتی درباره صبر

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر، هدست، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون : 

 مولف محسن قرائتی–تفسیر موضوعی قرآن کریم  منبع درس :

 دقیقه    0مدت زمان:   )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 عمومیگروه آموزشی:                         بهداشت اوز :  هدانشکد

 19/8/99تاريخ ارائه درس : 400-99نیمسال اول سال تحصیلی  :  

 20-18ساعت:                            دوشنبهروز:  تفسیر موضوعی قرآن کريمنام درس )واحد(  :  

 تئورینوع واحد:
 

 30تعداد 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:
 

 تفسیر موضوعی قرآن کريم:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 فرمان های قرآن

 :  اختصاصیاهداف 
 پرستش خدا و احسان به والدين

 فروتنی و آمرزش خواهی 

 احسان به خويشاوندان و محرومان

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر، هدست، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون : 

 مولف محسن قرائتی–تفسیر موضوعی قرآن کریم  منبع درس :

 دقیقه    0مدت زمان:   )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 عمومیگروه آموزشی:                         بهداشت اوز :  هدانشکد

 26/8/99تاريخ ارائه درس : 400-99نیمسال اول سال تحصیلی  :  

 20-18ساعت:                            دوشنبهروز:  تفسیر موضوعی قرآن کريمنام درس )واحد(  :  

 تئورینوع واحد:
 

 30دانشجويان  :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:
 

 تفسیر موضوعی قرآن کريم:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 فرمان های قرآن

 :  اختصاصیاهداف 
 شیطانبرادران 

 سخن نیکو با نیازمندان

 میانه روی در انفاق 

 حق حیات فرزند

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر، هدست، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون : 

 مولف محسن قرائتی–تفسیر موضوعی قرآن کریم  منبع درس :

 دقیقه    0مدت زمان:   قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.( )این:    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 عمومیگروه آموزشی:                         بهداشت اوز :  هدانشکد

 3/9/99تاريخ ارائه درس : 400-99نیمسال اول سال تحصیلی  :  

 20-18ساعت:                            دوشنبهروز:  تفسیر موضوعی قرآن کريمنام درس )واحد(  :  

 تئورینوع واحد:
 

 30تعداد 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:
 

 کريمتفسیر موضوعی قرآن :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 هجرت برای کسب علم

 :  اختصاصیاهداف 
 در جستجوی استاد

 دانش سودمند و رشد افرين

 شکیبايی در راه علم

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر، هدست، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون : 

 مولف محسن قرائتی–تفسیر موضوعی قرآن کریم  منبع درس :

 دقیقه    0مدت زمان:   )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 عمومیگروه آموزشی:                         بهداشت اوز :  هدانشکد

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

 20-18ساعت:                            دوشنبهروز:  تفسیر موضوعی قرآن کريمنام درس )واحد(  :  

 تئورینوع واحد:
 

 30تعداد 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 
 

 تفسیر موضوعی قرآن کريم:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 هجرت برای کسب علم

 :  اختصاصیاهداف 
 سوراخ کردن کشتی نیازمندان

 گرفتن جان نوجوان

 ساختن ديوار يتیمان

 روز فراق ياران

 دفع افسد به فاسد

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر، هدست، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون : 

 مولف محسن قرائتی–تفسیر موضوعی قرآن کریم  منبع درس :

 دقیقه    0مدت زمان:   )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 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 سیزدهمجلسه 
 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                 بهداشت عمومیگروه آموزشی:                         بهداشت اوز :  هدانشکد

 17/9/99تاريخ ارائه درس : 400-99نیمسال اول سال تحصیلی  :  

 20-18ساعت:                            دوشنبهروز:  تفسیر موضوعی قرآن کريمنام درس )واحد(  :  

 تئورینوع واحد:
 

 30تعداد دانشجويان  :

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

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

 4/6/99تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 تفسیر موضوعی قرآن کريم:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 ویژگی های مومنان

 :  اختصاصیاهداف 
 ايمان و خشوع

 گريز از بیهودگی

 پاکیزگی اموال

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر، هدست، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون : 

 مولف محسن قرائتی–تفسیر موضوعی قرآن کریم  منبع درس :

 دقیقه    0مدت زمان:   )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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 چهاردهم جلسه
 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                 بهداشت عمومیگروه آموزشی:                         بهداشت اوز :  هدانشکد

 24/9/99تاريخ ارائه درس : 400-99نیمسال اول سال تحصیلی  :  

 20-18ساعت:                            دوشنبهروز:  تفسیر موضوعی قرآن کريمنام درس )واحد(  :  

 تئورینوع واحد:
 

 30دانشجويان  :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:
 

 تفسیر موضوعی قرآن کريم:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 ویژگی های مومنان

 :  اختصاصیاهداف 
 پاکدامنی و همسرگزينی 

 پايداری برپیمان ها

 ديگر ويژگی رستگاران

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر، هدست، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون : 

 مولف محسن قرائتی–تفسیر موضوعی قرآن کریم  منبع درس :

 دقیقه    0مدت زمان:   قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این :    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 عمومیگروه آموزشی:                         بهداشت اوز :  هدانشکد

 1/10/99تاريخ ارائه درس : 400-99نیمسال اول سال تحصیلی  :  

 20-18ساعت:                            دوشنبهروز:  تفسیر موضوعی قرآن کريمنام درس )واحد(  :  

 تئورینوع واحد:
 

 30تعداد 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:
 

 کريمتفسیر موضوعی قرآن :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 سیمای بندگان خاص خدا

 :  اختصاصیاهداف 
 تواضع در گفتار و رفتار

 شب زنده داری و نیايش

 هراس از دوزخ

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر، هدست، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون : 

 مولف محسن قرائتی–تفسیر موضوعی قرآن کریم  منبع درس :

 دقیقه    0مدت زمان:   )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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 شانزدهم جلسه
 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                 بهداشت عمومیگروه آموزشی:                         بهداشت اوز :  هدانشکد

 8/10/99تاريخ ارائه درس : 400-99نیمسال اول سال تحصیلی  :  

 20-18ساعت:                            دوشنبهروز:  تفسیر موضوعی قرآن کريمنام درس )واحد(  :  

 تئورینوع واحد:
 

 30تعداد 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 
 

 تفسیر موضوعی قرآن کريم:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 از نشانه های او

 :  اختصاصیاهداف 
 آفرينش انسان از خاک بی جان

 مودت و رحمت میان همسران

  اختالف رنگ ها در تابلوی افرينش

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر، هدست، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون : 

 مولف محسن قرائتی–تفسیر موضوعی قرآن کریم  منبع درس :

 دقیقه    0مدت زمان:   )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 

 


