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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

   لیکده پزشکی پردیس انزشدان

   1400 -سال اولیم ن   -  فرم طرح درس روزانه 

رشته تحصیلی:     2تعداد واحد:  ( 2انسان در اسالم) اندیشه اسالمی  عنوان درس : 1طرح درس جلسه شماره : 

 پزشکی 
 سان شناسیانموضوع درس:  اول  ترم:

 محسن پورمحمد تدوین کننده:  معارف اسالمی  گروه آموزشی:   ی ان شناس و ضرورت انس   یت اهم اهداف کلی: 

 ی بعد از تدریس فعالیت ها فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 

 هدف های رفتاری:  رئوس مطالب )اهداف جزئی(

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

  -هرسان -روش ها استاد/دانشجو  نحوه ارائه درس طبقه  حیطه

 وسیله 

 زمان 

 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و فعالیت  

 های تکمیلی 

و ضرورت انسان   یت اهم

 ی شناس

 

  یدهند که هدف از طرح مباحث انسان شناس یح توض

 است. ی انسان چگونه موجود و  .یستچ

،  ادراک شناختی 

 دانش 

رانی، سخن

و  پرسش 

 پاسخ،

ضبط در  

اسنگیت،  

بارگذاری فیلم  

 در سایت نوید 

 وایت برد ستاد  بیشتر ا

 رایانه 

 پاورپوینت 

 کلیپ

 

10 

 دقیقه 

 پرسش و پاسخ،

 تهیه مقاله 

پاورپوینت و ارایه  تهیه 

به صورت   در کالس

 کنفرانس

 یا ارایه به استاد  

خود آزمون در نوید و  

 فرادید

 پایان ترم آزمون 

 

# 

از آراء   یبا برخ  راز صعود و سقوط انسان را بدانند. 

 ن آشنا شوند. در خصوص انسا یشمنداناند

ادراک،   یختشنا

 دانش 

 

# 

 

# 

 

# 

 

15 

 

# 

تواند منجر   یچگونه م یدهند که خود شناس یح توض #

 شود.  یبه خدا شناس

ادراک،   یشناخت

 دانش 

# # # 15 # 

 با   یناسرابطة انسان ش #

   یو اخالق یتیعلوم ترب .1

   یاقتصاد  ینظام ها  و  .2

ادراک،  ی شناخت

 دانش 

حرکتی 

# # # 10 # 



2 

 

 تاریرف  دهند. یحرا توض یاسیس ی نظام ها و .3

  یان را ب یبا شناخت جهان و هست یرابطة انسان شناس #

 .یندنما

ادراک،  ی شناخت

 دانش 

# # # 10 # 

 دهند. یحو نبوت را توض یرابطة انسان شناس #

 دهند.  یحو امامت را توض  یانسان شناس رابطة

 دهند. یحو معاد را توض یانسان شناس رابطة

دراک، ا ی شناخت

 دانش 

# # # 15 # 

  یح را توض یو کرامت انسان یانسان شناس  ینرابطة ب #

 دهند. 

ادراک،  ی شناخت

 دانش 

# # # 10 # 

  یدتواند ام یچگونه م یدهند که انسان شناس یح توض #

 باشد.   ینبخش و نشاط آفر

ادراک،  ی شناخت

،  دانش

و  حرکتی 

 رفتاری

# # # 5 # 

به حل    تواند یونه مچگ یکه انسان شناس یندنما یانب #

 مدد برساند.  یت مشکالت بشر

ادراک،  ی شناخت

  دانش

حرکتی 

 رفتاری

# # # 10 # 

 1400مهر تاریخ تنظیم:    انسان در اسالم   منابع : کتاب 
آموزش  درس   :عرصه  دکالس  اموزش   سایت ر، 
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1 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

   لیکده پزشکی پردیس انزشدان

   1400 -سال اولیم ن   -  فرم طرح درس روزانه 

رشته تحصیلی:     2تعداد واحد:  ( 2انسان در اسالم) اندیشه اسالمی  عنوان درس : 2طرح درس جلسه شماره : 

 پزشکی 
 سان شناسیانموضوع درس:  اول  ترم:

 محسن پورمحمد تدوین کننده:  ف اسالمی ار مع گروه آموزشی:   ینی و د یانسان شناسی قرآناهداف کلی: 

 ی بعد از تدریس فعالیت ها فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 

 هدف های رفتاری:  رئوس مطالب )اهداف جزئی(

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

  -هرسان -روش ها استاد/دانشجو  نحوه ارائه درس طبقه  حیطه

 وسیله 

 زمان 

 ه«»دقیق

شیوه ارزشیابی و فعالیت  

 های تکمیلی 

 يانسان شناسي قرآن

 ینيد انسان شناسي

 یمدر قرآن کر يمربوط انسان شناس  ین با عمده عناو

 آشنا شوند.

،  ادراک شناختي 

 دانش 

راني، سخن

و  پرسش 

 پاسخ،

ضبط در  

اسنگیت،  

بارگذاری فیلم  

 در سایت نوید 

 بردوایت   ستاد  بیشتر ا

 رایانه 

 پاورپوینت 

 کلیپ

 

 پرسش و پاسخ، دقیقه20

 تهیه مقاله 

پاورپوینت و ارایه  تهیه 

به صورت   در کالس

 کنفرانس

 ستاد یه به ایا ارا 

خود آزمون در نوید و  

 فرادید

 پایان ترم آزمون 

 

# 

کتب  یربا سا یمدر قرآن کر يانسان شناس یازامت

 ببرند. يمقدس پ

ادراک،   يختشنا

 دانش 

 

# 

 

# 

 

# 

 

15 

 

# 

 یردر سا يرا با انسان شناس ياسالم يانسان شناس یازامت #

 مکاتب واقف گردند.

ادراک،   يشناخت

 دانش 

# # # 15 # 

در اسالم آشنا    یوانعمدة انسان و ح یبا تفاوت ها  #

 شوند. 

ادراک،  ي شناخت

 دانش 

حرکتي 

# # # 10 # 
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 تاریرف 

ادراک،  ي شناخت ؛ »  سگانة »انسان محور« یعمدة نظام ها یتفاوت ها #

 دانش 

# # # 10 # 

دراک، ا ي شناخت خدا محور«   #

 دانش 

# # # 15 # 

راک، اد ي شناخت و »خدامحور با حفظ اصالت انسان« آشنا شود.  #

 دانش 

# # # 15 # 
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1 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

   لیکده پزشکی پردیس انزشدان

   1400 -سال اولیم ن   -  فرم طرح درس روزانه 

رشته تحصیلی:     2تعداد واحد:  ( 2انسان در اسالم) اندیشه اسالمی  عنوان درس : 3طرح درس جلسه شماره : 

 پزشکی 
 سان شناسیانموضوع درس:  اول  ترم:

 محسن پورمحمد تدوین کننده:  ف اسالمی ار مع گروه آموزشی:   ناخت انسان و مسئله ي شاهداف کلی: 

 ی بعد از تدریس فعالیت ها فعالیت هاي حین تدریس فعالیت هاي قبل از تدریس: 

 هدف های رفتاری:  رئوس مطالب )اهداف جزئی(

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

  -هانرس  -روش ها استاد/دانشجو  نحوه ارائه درس طبقه  حیطه

 وسیله 

 زمان 

 ه«»دقیق

شیوه ارزشیابی و فعالیت  

 های تکمیلی 

انسان و مسئله ي  

 شناخت

قرآن کریم   علم و جهل در  با معنای دقیق

 .شودآشنا  

 

،  ادراک شناختی 

 دانش 

رانی، سخن

و  پرسش 

 پاسخ،

ضبط در  

اسنگیت،  

بارگذاری فیلم  

 در سایت نوید 

 وایت برد ستاد  بیشتر ا

 رایانه 

 پاورپوینت 

 کلیپ

 

15 

 دقیقه 

 پرسش و پاسخ،

 تهیه مقاله 

پاورپوینت و ارایه  تهیه 

به صورت   در کالس

 کنفرانس

 ستاد یه به ایا ارا 

خود آزمون در نوید و  

 فرادید

 پایان ترم آزمون 

 

# 
پی  با   کریم  قرآن  در  دانشمندان  اوصاف 

 ببرد.

 

ادراک،   یختشنا

 دانش 

 

# 

 

# 

 

# 

 

15 

 

# 

#  

با »امکان شناخت« و »ارزش شناخت« در  
ادراک،   یشناخت

 دانش 

# # # 15 # 
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 قرآن کریم آشنا شود. 

 

مسألة   # خصوص  در  سوفسطاییان  آراء  با 

 شناخت آشنا شود.  

 

ادراک،  ی شناخت

 دانش 

حرکتی 

 تاریرف 

# # # 10 # 

دیدگاه  # از  شناخت  انکار  دالیل  با 

 سوفسطاییان آشنا شود؛  

 

ادراک،  ی شناخت

 نش دا

# # # 10 # 

دراک، ا ی شناخت ا داشته باشد. و توان پاسخگوی به آنها ر #

 دانش 

# # # 15 # 

  مسألة صوصخ در ها رئالیست آراء #

 . شود  آشنا شناخت

راک، اد ی شناخت

 دانش 

# # # 10 # 

آنها    یقشناخت دق یمکه از نظر قرآن کر یقیبا حقا #

 ببرد.  یپ یست ممکن ن یآدم یبرا

ادراک،  ی شناخت

،  دانش

و  حرکتی 

 رفتاری

# # # 10 # 
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1 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

   لیکده پزشکی پردیس انزشدان

   1400 -سال اولیم ن   -  فرم طرح درس روزانه 

رشته تحصیلی:     2تعداد واحد:  ( 2انسان در اسالم) اندیشه اسالمی  عنوان درس : 4طرح درس جلسه شماره : 

 پزشکی 
 سان شناسیانموضوع درس:  اول  ترم:

 محسن پورمحمد تدوین کننده:  ف اسالمی ار مع زشی:  آمو گروه شناخت  ابزار اهداف کلی: 

 ی بعد از تدریس فعالیت ها فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 

 هدف های رفتاری:  رئوس مطالب )اهداف جزئی(

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

  -هرسان -روش ها استاد/دانشجو  نحوه ارائه درس طبقه  حیطه

 ه وسیل

 زمان 

 ه«»دقیق

شیوه ارزشیابی و فعالیت  

 های تکمیلی 

،  ادراک شناختی  ابزارهای شناخت معرفی نماید. ابزارهای شناخت 

 دانش 

رانی، سخن

و  پرسش 

 پاسخ،

ضبط در  

اسنگیت،  

بارگذاری فیلم  

 در سایت نوید 

 وایت برد ستاد  بیشتر ا

 رایانه 

 پاورپوینت 

 کلیپ

 

10 

 دقیقه 

 پرسش و پاسخ،

 تهیه مقاله 

پاورپوینت و ارایه  یه هت

به صورت   در کالس

 کنفرانس

 ستاد یه به ایا ارا 

خود آزمون در نوید و  

 فرادید

 پایان ترم آزمون 

 

# 
دیدگاه جامع قرآن کریم در خصوص  

 دریافت های حسی را بیان نمایند

ادراک،   یختشنا

 دانش 

 

# 

 

# 

 

# 

 

15 

 

# 

حس   وصصخ در کریم قرآن دیدگاه #

 ندنمای بیان را گرایی صرف

ادراک،   یشناخت

 دانش 

# # # 15 # 

و   # عقل  خصوص  در  کریم  قرآن  ادراک،  ی شناختدیدگاه 

 دانش 

# # # 10 # 
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 تعقل را بیان نمایند.

 

حرکتی 

 تاریرف 

ادراک،  ی شناخت یوم با دیدگاه تجربی مسلکان ه #

 دانش 

# # # 10 # 

دراک، ا ی شناخت جان الکمسلکان  یتجرب یدگاه با د #

 دانش 

# # # 15 # 

راک، اد ی شناخت شتاینویتگن مسلکان  یتجرب یدگاه با د #

 دانش 

# # # 10 # 

ادراک،  ی شناخت اگوست کنتمسلکان  یتجرب یدگاه با د #

،  دانش

و  حرکتی 

 رفتاری

# # # 5 # 

ادراک،  ی شناخت ید اناپ ... آشنا شده نقد نمرتحلیل زبانی کا #

  دانش

حرکتی 

 رفتاری

# # # 10 # 
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