
 

 

 فرم طرح درس روزانه 
طرح درس جلسه  

 1شماره :  
 ----موضوع درس:  4 ترم:  پزشکی رشته تحصیلی:  2تعداد واحد:  تفسیر موضوعی قرآنعنوان درس : 

 شیرین آرامشتدوین کننده:  معارف اسالمی گروه آموزشی:   د ن را درک کنشجو انس با قرآداناهداف کلی: 

 فعالیت های بعد از تدریس  ای حین تدریسفعالیت ه فعالیت های قبل از تدریس: 

رئوس مطالب  

 )اهداف جزئی(

 هدف های رفتاری: 

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

 -روش ها استاد/دانشجو  نحوه ارائه درس طبقه  حیطه

  -رسانه

 وسیله 

 زمان 

 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و فعالیت های  

 تکمیلی 

با   و دانشج

ن  جایگاه قرآ

 آشنا گردد 

  ن بیان کند ایگاه قرآن را بر اساس آیات قرآ ج

 شناختی

 ی )بحث و گفتگو درباره محتوایبی ترک 

 ی متن یل,فای صوت یل,فایپ,کلیدئو,و ی آموزش

مطلب کمک کند    یکه به غنا یزیو هر چ

 ( یمجاز یفضاها یگرو د یددر نو

 کتاب استاد/دانشجو 

 فیلم

 پاورپونت 

  

,تاالر   یفتکل

و   ید گفتگو,خودآزمون در نو

 ترم  یان,آزمون پایدفراد

چگونگی انس با  

 را دریابد  نقرآ

ن را با ذکر  ترین و نخستین  مرتبه انس با قرآ عام

 دو روایت تبیین نماید 

       شناختی

به عنوان یکی از مراتب انس با  ن را قرآ  تالوت  

 یک آیه و یک روایت بیان نماید  ذکرن باقرآ

       شناختی

وان یکی  ن را به عن آدرک معانی و مفاهیم قر 

ن به اختصار توضیح  دیگر از مراتب انس با قرآ

 دهد 

       شناختی

ن را با ذکر یک روایت به اختصار  تفسیر قرآ 

 دهد  شرح 

       شناختی

تفسیر در لغت را با مراجعه به دو کتاب لغت بیان   

 کند

       عاطفی

از  ت برگزیده اهلل نقی پور،تفسیرآیاولی  ن از تدبر در قرآمنابع : 

 مجلسی نوار محسن قرائتی، بحاراال
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 فرم طرح درس روزانه 

 ----موضوع درس:  4 ترم:  پزشکی رشته تحصیلی:  2تعداد واحد:  تفسیر موضوعی قرآن  عنوان درس :  2طرح درس جلسه شماره : 

 شیرین آرامشتدوین کننده:  معارف اسالمی گروه آموزشی:   آشنا شود کریم ن و با قرآ رک کندن را دشجو انس با قرآداناهداف کلی: 

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

 تدریس

رئوس مطالب )اهداف 

 جزئی(

 هدف های رفتاری: 

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

 -روش ها استاد/دانشجو  سنحوه ارائه در طبقه  حیطه

  -رسانه

 وسیله 

 زمان 

 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و فعالیت  

 های تکمیلی 

ن را  چگونگی انس با قرآ

 دریابد

ن رتبه انس باقرآن را به عنوان باالترین متدبردر قرآ

 براساس آیات وروایات به اختصار توضیح دهد 
 

 شناختی

  ی)بحث و گفتگو درباره محتوایبیترک 

 یل,فا یصوت  یل,فایپ,کلویدئ ,ویآموزش

مطلب   یکه به غنا یزیو هر چ یمتن 

 ی فضاها یگرو د یدکمک کند در نو

 ( یمجاز

 کتاب  استاد/دانشجو 

 فیلم

 پاورپونت 

,تاالر   یفتکل 

گفتگو,خودآزمون در  

,آزمون  یدو فراد  یدنو

 ترم  یانپا

با انواع شناخت قرآن  

برای شناخت عمیق تر  

 ن آشنا شود قرآ

       شناختی ن را با یکدیگر مقایسه کند تفسیر وتدبر درقرآ

فرقهای موجود بین تفسیر و تدبر را بیان   

 .)همه موارد( نماید

       شناختی

       شناختی در پنج سطر بیان کند  را   ناهمیت شناخت قرآ 

       شناختی   ن را به اختصار توضیح دهد شناخت سندی قرآ 

شناخت   ن از سه دلیل از دالیل بی نیازی قرآ 

 ذکر نماید را سندی 

       شناختی



 

 

تفسیرنمونه از مکارم  ،2و1جن از استادمطهری،آشنایی با قرآمنابع : 

 از سیوطی  1،جنن فی علوم القرآ تقا،اال2جشیرازی،

 دقیقه 90مدت جلسه:  کالس و نویدعرصه آموزش:  1400مهر تاریخ تنظیم:   
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 فرم طرح درس روزانه 

 ----موضوع درس:  4 ترم:  پزشکی رشته تحصیلی:  2 تعداد واحد: یر موضوعی قرآنتفسعنوان درس :  3طرح درس جلسه شماره : 

 شیرین آرامشتدوین کننده:  معارف اسالمی گروه آموزشی:   ن آگاهی یابد شودواز ساز و کارهای روزآمدی قرآ ن کریم آشنادانشجو با قرآاهداف کلی: 

ت های بعد از  فعالی فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 

 تدریس

 هدف های رفتاری:  رئوس مطالب )اهداف جزئی(

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

 -روش ها استاد/دانشجو  نحوه ارائه درس طبقه  حیطه

  -رسانه

 وسیله 

 زمان 

 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و فعالیت  

 های تکمیلی 

دانشجو با انواع شناخت  

 ن آشنا گردد قرآ

تبیین  رآن را به طور مختصر ق شناخت تحلیلی

 نماید

 

 شناختی

  ی)بحث و گفتگو درباره محتوایبیترک 

 یل,فا یصوت  یل,فایپ,کلیدئو,ویآموزش

مطلب   یکه به غنا یزیو هر چ یمتن 

 ی فضاها یگرو د یدکمک کند در نو

 ( یمجاز

 کتاب استاد/دانشجو 

 فیلم

 پاورپونت 

,تاالر   یفتکل 

گفتگو,خودآزمون در  

ون  ,آزمیدو فراد  یدنو

 ترم  یانپا

ن  دالیل الهی بودن الفاظ قرآ

 را بشناسد 

 مفاهیم اخالقیبرخی بامراجعه به قرآن کریم 

از آنها سخن به میان آمده است  ن در قرآ که

 را گزارش نماید 

       عاطفی

ن در  عوامل جاودانگی قرآ

 بداند   را بستر زمان

شرح به طور کامل ن را  شناخت ریشه ای قرآ

 دهد 

       شناختی

ن را  دالیل الهی بودن الفاظ قرآچهار دلیل از  

 ذکر نماید

       شناختی



 

 

به طور  را (( یر  ))ابدیت و تغمسئله ربط میان   

   تبیین نمایدمختصر 

       شناختی

ن دربستر زمان را نام عوامل جاودانگی قرآهمه  

 ببرد
       شناختی

 دقیقه 90مدت جلسه:  کالس و نویدعرصه آموزش:  1400مهر تاریخ تنظیم:      عالمه طباطباییاز میزان ل،ا2استاد مطهری ج ،و مقتضیات زماناسالم منابع : 
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 فرم طرح درس روزانه 

 ----موضوع درس:  4 ترم:  پزشکی رشته تحصیلی:  2تعداد واحد:  تفسیر موضوعی قرآنعنوان درس :    4طرح درس جلسه شماره : 

 شیرین آرامشتدوین کننده:  معارف اسالمی گروه آموزشی:   شناشود آن آنشجو با ساز و کارهای روزآمدی قردااهداف کلی: 

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

 هدف های رفتاری:  رئوس مطالب )اهداف جزئی(

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

 -روش ها استاد/دانشجو  نحوه ارائه درس طبقه  حیطه

  -رسانه

 وسیله 

 زمان 

 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و فعالیت  

 های تکمیلی 

دانشجو عوامل جاودانگی  

 ن دربسترزمان را بداند قرآ

  یک نمونه ن را باذکرژرفای نامحدود قرآ

 تبیین نماید 

 

 شناختی

  ی)بحث و گفتگو درباره محتوایبیترک 

 یل,فا یصوت  یل,فایپ,کلیدئو,ویآموزش

مطلب   یناکه به غ یزیو هر چ یمتن 

 ی فضاها یگرو د یدکمک کند در نو

 ( یمجاز

 کتاب استاد/دانشجو 

 فیلم

 پاورپونت 

,تاالر   یفتکل 

گفتگو,خودآزمون در  

,آزمون  یدو فراد  یدنو

 ترم  یانپا

ن و عترت جهت  به پیوند قرآ

 ن پی ببرد آتفسیرصحیح قر

»ظهر«و»بطن« تعریف عالمه طباطبایی از 

 بیان نماید در دو سطر  را

       شناختی

       شناختیبه منظور تبیین و تفسیر   ن وعترت را پیوند قرآن وعترت آگاه  ازفلسفه قرآ



 

 

 توضیح دهد صحیح قرآن با ذکر دو روایت  گردد

ه اختصار شرح  ن وعترت رابفلسفه پیوند قرآ اجتهاد رادرک کند اصل 

 دهد 

       شناختی

ن و عترت ثمرات پیوند قرآدو ثمره از   

  رابرشمارد

       اختیشن

 ی دیگر برای را به عنوان سازوکار اصل اجتهاد 

شرح با ذکر یک آیه به اختصار ن روز آمدی قرآ

 دهد 

       شناختی

 دقیقه 90مدت جلسه:  کالس و نویدعرصه آموزش:  1400مهر تاریخ تنظیم:      و مقتضیات زمان از استاد مطهریاسالم المیزان از عالمه طباطبایی و منابع : 
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 روزانه فرم طرح درس 

 

 ----موضوع درس:  4 ترم:  پزشکی رشته تحصیلی:  2تعداد واحد:  تفسیر موضوعی قرآنعنوان درس :    5طرح درس جلسه شماره : 

 شیرین آرامشتدوین کننده:  معارف اسالمی گروه آموزشی:   دانش تفسیر آشناشوددانشجو با اهداف کلی: 

فعالیت های بعد از   سفعالیت های حین تدری فعالیت های قبل از تدریس: 

 تدریس

 هدف های رفتاری:  رئوس مطالب )اهداف جزئی(

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

 -روش ها استاد/دانشجو  نحوه ارائه درس طبقه  حیطه

  -رسانه

 وسیله 

 زمان 

 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و فعالیت  

 های تکمیلی 

ا  رتفسیر دانش دانشجو 

 بشناسد 

اصطالح با توجه به    لغت و را در  تفسیر

 کند ذکرمطالب آموزش داده شده 

 

 شناختی

  ی)بحث و گفتگو درباره محتوایبیترک 

 یل,فا یصوت  یل,فایپ,کلیدئو,ویآموزش

مطلب   یکه به غنا یزیو هر چ یمتن 

 کتاب استاد/دانشجو 

 فیلم

,تاالر   یفتکل 

گفتگو,خودآزمون در  



 

 

 ی فضاها یگرو د یدکمک کند در نو

 ( یمجاز
,آزمون  یدو فراد  یدون پاورپونت 

 ترم  یانپا

از شیوه های نگارش تفسیر  

 ن آگاه گرددقرآ

با توجه به  راوجه افتراق میان تفسیر وترجمه 

 بیان نماید  مطالب آموزش داده شده 

       شناختی

با اصلی ترین روشهای  

 ن آشنا شود تفسیری قرآ

به طور  ن را  شیوه های نگارش تفسیر قرآ

 توضیح دهد کامل 

       شناختی

در سه  ن را اصلی ترین روشهای تفسیری قرآ 

 تبیین نماید سطر 

       شناختی

پس از بررسی روشهای تفسیر قرآن  

 کریم،برای هرکدام تفسیری معرفی کند 

       عاطفی

       شناختی ن به تفسیر رابرشمارددالیل نیازمندی قرآ 

 دقیقه 90مدت جلسه:  کالس و نویدعرصه آموزش:  1400مهر تاریخ تنظیم:      تسنیم،الکافی ازکلینیتفسیر از آیة اهلل معرفت، 2تفسیرومفسران جمنابع : 
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 فرم طرح درس روزانه 

 ----موضوع درس:  4 ترم:  پزشکی رشته تحصیلی:  2 تعداد واحد: قرآن تفسیر موضوعیعنوان درس :  6طرح درس جلسه شماره : 



 

 

 شیرین آرامشننده: تدوین ک معارف اسالمی گروه آموزشی:   اهداف کلی: 

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

 تدریس

 هدف های رفتاری:  رئوس مطالب )اهداف جزئی(

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

 -روش ها استاد/دانشجو  نحوه ارائه درس طبقه  حیطه

  -رسانه

 وسیله 

 زمان 

 »دقیقه«

فعالیت  شیوه ارزشیابی و 

 های تکمیلی 

دانشجو به دالیل نیازمندی  

 ن به تفسیر پی ببرد قرآ

ن به تفسیر را  دالیل نیازمندی قرآپنج دلیل از 

 توضیح دهد به طور  مختصر 

 

 شناختی

  ی)بحث و گفتگو درباره محتوایبیترک 

 یل,فا یصوت  یل,فایپ,کلیدئو,ویآموزش

مطلب   یکه به غنا یزیو هر چ یمتن 

 ی فضاها یگرو د یدکمک کند در نو

 ( یمجاز

 کتاب استاد/دانشجو 

 یلمف

 پاورپونت 

  

,تاالر   یفتکل

گفتگو,خودآزمون در  

,آزمون  یدو فراد  یدنو

 ترم  یانپا

بیان به طور کامل ط مفسر راپنج شرط از شرائ شرایط مفسررابداند 

 کند

       شناختی

دانشجو علت اختصاص  

فهم متون دینی به علمای 

 دین را بداند. 

 

علت اختصاص فهم متون دینی  دانشجو

 به علمای دین را شرح دهد. 

 

       شناختی

مراد از اسباب نزول را در دو سطر تبیین   با تفسیر به رأی آشنا گردد

 نماید

       شناختی

عوامل عمده تفسیر به رأی  

 را بشناسد 

تفسیر به رأی را با ذکر دو روایت توضیح  

 دهد 

       شناختی

       شناختی کند  ی را ذکر تفسیر به رأ عوامل عمده همه  

عالمه  اهلل معرفت ،تفسیر المیزان از  از آیة  2،جتفسیرومفسرانمنابع : 

 10،جطباطبایی

 دقیقه 90مدت جلسه:  کالس  و نویدعرصه آموزش:  1400مهر تاریخ تنظیم:   
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 فرم طرح درس روزانه 

 

 ----موضوع درس:  4 ترم:  پزشکی رشته تحصیلی:  2 احد:تعداد و  تفسیر موضوعی قرآنعنوان درس :    7طرح درس جلسه شماره : 

 آرامش یرینشتدوین کننده:  ی معارف اسالمگروه آموزشی:   د آشناشو خدا در قرآندانشجو با اهداف کلی: 

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

 تدریس

 هدف های رفتاری:  رئوس مطالب )اهداف جزئی(

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

 -روش ها استاد/دانشجو  نحوه ارائه درس طبقه  حیطه

  -رسانه

 وسیله 

 زمان 

 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و فعالیت  

 های تکمیلی 

دانشجو با خدا درکتب  

 آسمانی آشنا گردد 

را با خدای در   و تورات    انجیل  خدای در

بر اساس مطالب آموزش داده شده  ن قرآ

 یسه کند مقا

 

 شناختی

  ی)بحث و گفتگو درباره محتوایبیترک 

 یل,فا یصوت  یل,فایپ,کلیدئو,ویآموزش

مطلب   یکه به غنا یزیو هر چ یمتن 

 ی فضاها یگرو د یدکمک کند در نو

 ( یمجاز

 کتاب استاد/دانشجو 

 یلمف

 پاورپونت 

  

,تاالر   یفتکل

گفتگو,خودآزمون در  

,آزمون  یدو فراد  یدنو

 ترم  یانپا

لقیت خداوند  ابا صفت خ

 شود ن آشنا درقرآ

اوند را با ذکر دو آیه به  صفت خالقیت خد

 شرح دهد اختصار 

       شناختی

أ باسم ربک الذی  اقر))ریفه آیه شواژگان  

 بررسی نماید را به طور کامل((  خلق

       شناختی

با  انحصار»آفرینش«به خداوندمتعال را  

 نماید  آیه تبیین  یکذکر

       شناختی



 

 

را در آیه  (( هدی)) و(( قدر(( ))سوی))اد از مر 

...الذی خلق فسوی والذی قدر )) شریفه 

 به طور کامل تبیین نماید ((  فهدی 

       شناختی

کان به وجود با ذکر یک آیه اعتقاد مشر 

 خالق را اثبات کند 

       شناختی

فر  و س33پیام قرآن از مکارم شیرازی،کتاب مقدس،سفر تکوین فصل  منابع : 

 17و 31خروج فصل  

 یقه دق90مدت جلسه:  یدکالس  و نوعرصه آموزش:  1400مهر تاریخ تنظیم:   

  »دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی« حیطه شناختی -1

 دریافت، واکنش، ارزشگذاری، سازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارزش ها« » حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2

 » تقلید، اجرای مستقل، دقت و سرعن، هماهنگی حرکات، عادی شدن« روان حرکتی  حیطه -2

 

 

 

 

 

 فرم طرح درس روزانه 

 

 ----موضوع درس:  4 ترم:  پزشکی رشته تحصیلی:  2 تعداد واحد: تفسیر  موضوعی قرآنعنوان درس :    8طرح درس جلسه شماره : 

 آرامش یرینشتدوین کننده:  ی معارف اسالمآموزشی:  گروه  ن آشنا شودخدا در قرآدانشجو با اهداف کلی: 

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

 تدریس

 هدف های رفتاری:  رئوس مطالب )اهداف جزئی(

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

 -روش ها استاد/دانشجو  نحوه ارائه درس طبقه  حیطه

  -رسانه

 وسیله 

 مان ز

 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و فعالیت  

 های تکمیلی 

شجو به صفت ربوبیت   دان

 ن پی ببرد خداوند در قرآ

با ذکر یک آیه به  صفت ربوبیت خداوندرا  

 شرح دهد طور  کامل 

 

 شناختی

  ی)بحث و گفتگو درباره محتوایبیترک 

 یل,فا یصوت  یل,فایپ,کلیدئو,ویآموزش

مطلب   یکه به غنا یزیو هر چ یمتن 

 ی فضاها یگرو د یدکند در نو کمک

 ( یمجاز

 کتاب استاد/دانشجو 

 یلمف

 پاورپونت 

  

,تاالر   یفتکل

گفتگو,خودآزمون در  



 

 

,آزمون  یدو فراد  یدنو

 ترم  یانپا

با علم گسترده خداوند در  

 ن آشناگرددقرآ

ویژگی پروردگاری انسان را  بر اساس دو آیه 

 بیان کند 

       شناختی

دالیل قدرت گسترده  

 ن را بشناسد درقرآ وندخدا

عدم تناقض آیاتی که بر علم خدا داللت 

 دارد با اختیار انسان را توضیح دهید.

 

       شناختی

با  اثر تربیتی بینایی و شنوایی پروردگار را  

 تحلیل نماید استفاده از آیات قرآن 

       شناختی

با ذکر دو آیه به   قدرت بی پایان خداوند را  

 شرح دهد   اختصار

       شناختی

دالیل قدرت  با ذکر آیاتی از قرآن )سه آیه( 

ا بر اساس مطالب آموزش  خداوند رگسترده 

 تحلیل نماید   داده  شده 

       شناختی

ن از مفردات الفاظ قرآاز مکارم شیرازی و پیام قرآن،تفسیرنمونه منابع : 

 س اللغة یمقایال،معجم راغب 

 یقه دق90مدت جلسه:  یدکالس  و نو: عرصه آموزش 1400مهر تاریخ تنظیم:   

  »دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی« حیطه شناختی -1

 دریافت، واکنش، ارزشگذاری، سازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارزش ها« » حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2

 حرکات، عادی شدن«  » تقلید، اجرای مستقل، دقت و سرعن، هماهنگی حیطه روان حرکتی  -2

 

 

 فرم طرح درس روزانه 

 ----موضوع درس:  4 ترم:  پزشکی رشته تحصیلی:  2تعداد واحد:  تفسیر موضوعی قرآنعنوان درس :  9طرح درس جلسه شماره : 

 آرامش یرینشننده: تدوین ک -------گروه آموزشی:    ن آگاهی یابدقرآدر  ی ن آشنا شود واز بهداشت رواندانشجو با خدا در قرآاهداف کلی: 

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

 تدریس



 

 

 هدف های رفتاری:  رئوس مطالب )اهداف جزئی(

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

 -روش ها استاد/دانشجو  نحوه ارائه درس طبقه  حیطه

  -رسانه

 وسیله 

 زمان 

 »دقیقه«

فعالیت  شیوه ارزشیابی و 

 های تکمیلی 

دانشجو باغلبه قدرت الهی بر  

نظام اسباب و مسببات آشنا  

 شود 

درباره غلبه قدرت  را دیدگاه عالمه طباطبایی 

 الهی برنظام اسباب و مسببات تحلیل نماید 

 

 شناختی

  ی)بحث و گفتگو درباره محتوایبیترک 

 یل,فا یصوت  یل,فایپ,کلیدئو,ویآموزش

مطلب   یکه به غنا یزیو هر چ یمتن 

 ی فضاها یگرو د یدکمک کند در نو

 ( یمجاز

 کتاب استاد/دانشجو 

 یلمف

 پاورپونت 

  

,تاالر   یفتکل

گفتگو,خودآزمون در  

,آزمون  یدو فراد  یدنو

 ترم  یانپا

       شناختی  بهداشت روانی را بشناسد 

فشار روانی و نشانه های آن  

 را بداند 

غلبه قدرت الهی بر نظام اسباب ومسببات را  

 کر یک آیه از قرآن کریم تحلیل نماید با ذ

       شناختی

       شناختی بهداشت روانی را تعریف کند  

       شناختی فشار روانی را بر اساس کتاب تعریف کند 

       شناختی شش مورد از نشانه های فشار روانی را برشمارد 

 یقه دق90مدت جلسه:  یدکالس  و نوعرصه آموزش:  1400مهر تاریخ تنظیم:    از کوپر نی فشار روا، 1قران و روانشناسی،اسالم وبهداشت روان،جمنابع : 
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 » تقلید، اجرای مستقل، دقت و سرعن، هماهنگی حرکات، عادی شدن« کتی حیطه روان حر -2

 

 
 

 

 

 فرم طرح درس روزانه 



 

 

 

 ----موضوع درس:  4 ترم:  پزشکی رشته تحصیلی:  2تعداد واحد:  تفسیر موضوعی قرآنعنوان درس :  10طرح درس جلسه شماره : 

 آرامش یرینشتدوین کننده:  ی معارف اسالموزشی:  گروه آم ن آشنا شوددرقرآ  بهداشت رواندانشجو با اهداف کلی: 

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

 تدریس

 هدف های رفتاری:  رئوس مطالب )اهداف جزئی(

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

 -روش ها استاد/دانشجو  نحوه ارائه درس طبقه  حیطه

  -رسانه

 وسیله 

 ن زما

 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و فعالیت  

 های تکمیلی 

دانشجو با پیشینه بهداشت  

 روانی آشنا گردد 

پیشینه بهداشت روانی را به اختصار شرح 

 دهد 

 

 شناختی

  ی)بحث و گفتگو درباره محتوایبیترک 

 یل,فا یصوت  یل,فایپ,کلیدئو,ویآموزش

مطلب   یکه به غنا یزیو هر چ یمتن 

 ی ضاهاف یگرو د یدکمک کند در نو

 ( یمجاز

 کتاب استاد/دانشجو 

 یلمف

 پاورپونت 

  

,تاالر   یفتکل

گفتگو,خودآزمون در  

,آزمون  یدو فراد  یدنو

 ترم  یانپا

معنای شفا در لغت واصطالح را بیان  ن پی ببرد به شفابخشی قرآ

 نماید 
       شناختی

  ی از تاریخن را باذکر شواهدآشفابخشی قر را بشناسد عوامل فشارروانی 

 توضیح دهد صار به اخت

       شناختی

از راهکارهای معرفتی برای  

مین بهداشت روان آگاه  تأ

 گردد

  را ن آمده از بیماریهایی که در قرآدو نمونه 

 و راهکار مناسب برای درمان بزند ل مثا

 شرح دهد به اختصار راآنها

       شناختی

       شناختی هفت عامل از عوامل فشار روانی را برشمارد 

راهکار معرفتی برای تأمین بهداشت  سه  

روانی و تأثیر این راهکارها را در افزایش 

 یاکاهش فشار روانی موردارزیابی قراردهد 

       شناختی

تاریخ نهج البالغه،نقش دین در بهداشت روان)مجموعه سخنرانیها ( منابع : 

 البیمارستانات فی االسالم 

 یقه دق90مدت جلسه:  یدس  و نوکالعرصه آموزش:  1400مهر تاریخ تنظیم:   



 

 

  »دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی« حیطه شناختی -1

 دریافت، واکنش، ارزشگذاری، سازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارزش ها« » حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2

 ت، عادی شدن« » تقلید، اجرای مستقل، دقت و سرعن، هماهنگی حرکاحیطه روان حرکتی  -2

 

 

 

 

 فرم طرح درس روزانه 

 

 ----موضوع درس:  4 ترم:  پزشکی رشته تحصیلی:  2تعداد واحد:  تفسیر موضوعی قرآنعنوان درس :    11طرح درس جلسه شماره : 

 آرامش یرینشتدوین کننده:  ی معارف اسالمگروه آموزشی:   ی:اهداف کل

فعالیت های بعد از   یسفعالیت های حین تدر فعالیت های قبل از تدریس: 

 تدریس

 هدف های رفتاری:  رئوس مطالب )اهداف جزئی(

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

 -روش ها استاد/دانشجو  نحوه ارائه درس طبقه  حیطه

  -رسانه

 وسیله 

 زمان 

 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و فعالیت  

 های تکمیلی 

دانشجو با راهکارهای  

ت  مین بهداش معرفتی برای تأ

 روان آشنا گردد 

با ذکر یک  نقش ایمان در بهداشت روانی را 

 تبیین نماید  آیه

 

 شناختی

  ی)بحث و گفتگو درباره محتوایبیترک 

 یل,فا یصوت  یل,فایپ,کلیدئو,ویآموزش

مطلب   یکه به غنا یزیو هر چ یمتن 

 ی فضاها یگرو د یدکمک کند در نو

 ( یمجاز

 کتاب استاد/دانشجو 

 یلمف

 پاورپونت 

االر  ,ت یفتکل 

گفتگو,خودآزمون در  

,آزمون  یدو فراد  یدنو

 ترم  یانپا

  به راهکارهای رفتاری برای 

بهداشت روانی پی   تأمین

 ببرد

ثیر امید  ممنوعیت یأس و ناامیدی درقرآن وتأ

بیان  با ذکر یک آیه را  اهش افسردگی ک در 

 نماید

       شناختی

ثیر هدفمندی ومعناداری زندگی در تأ 

 ه طور مختصر بیان نماید ببهداشت روانی را  

       شناختی

ی نبودن رویدادهارا  تصادفو اصل قضا و قدر   

توضیح    با ذکر یک آیه انیدر بهداشت رو

       شناختی



 

 

 دهد 

با ذکر یک   رابطه توکل با بهداشت روانی را 

 تبیین نماید  آیه

       شناختی

مین راهکارهای رفتاری برای تأدو راهکار از  

با ذکر یک آیه در هریک به   رای بهداشت روان

 شرح دهد اختصار 

       شناختی

 یقه دق90مدت جلسه:  یدکالس  و نوعرصه آموزش:  1400مهر تاریخ تنظیم:     نی به فشار روانی،اسالم وبهداشت رواننگاه قرآمنابع : 
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 فرم طرح درس روزانه » تقلید، اجرای مستقل، دقت و سرعن، هماهنگی حرکات، عادی شدحیطه روان حرکتی  -2

 

 

 

 

 فرم طرح درس روزانه 

 

 ----موضوع درس:  4 ترم:  پزشکی رشته تحصیلی:  2 تعداد واحد: آنتفسیر موضوعی قرعنوان درس :    12طرح درس جلسه شماره : 

 آرامش یرینشتدوین کننده:  ی معارف اسالمگروه آموزشی:   ن آشنا شود درقرآ  بهداشت رواندانشجو با اهداف کلی: 

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

 تدریس

 هدف های رفتاری:  (رئوس مطالب )اهداف جزئی

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

 -روش ها استاد/دانشجو  نحوه ارائه درس طبقه  حیطه

  -رسانه

 وسیله 

 زمان 

 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و فعالیت  

 های تکمیلی 

راهکارهای رفتاری برای  

مین بهداشت روانی  تأ

با ذکر بهداشت روانی را  ثیر دعا در تأ

 شرح دهد یک آیه 

 

 شناختی

)بحث و گفتگو درباره  یبیترک 

  یل,فایپ,کلیدئو,ویآموزش یمحتوا

که به   یزیو هر چ یمتن  یل,فایصوت 

و   یدمطلب کمک کند در نو یغنا

 کتاب استاد/دانشجو 

 یلمف

,تاالر   یفتکل 

گفتگو,خودآزمون  



 

 

و   ید در نو پاورپونت  ( یمجاز  یفضاها یگرد رابشناسد 

  یان,آزمون پایدفراد

 ترم

مین  تأعاطفی  ای راهکارهبا 

  کننده بهداشت روان آشنا

 گردد

تأثیر نماز در بهداشت روانی را با 

 ذکر یک آیه و روایت توضیح دهد
       شناختی

از راهکارهای تأمین  

بهداشت روانی در حوزه  

 اجتماع آگاه گردد

تاثیر حجاب را درتأمین بهداشت 

روانی  با ذکر یک آیه به طور کامل 

 شرح دهد

       شناختی

ممنوعیت انحرافات جنسی در تأمین   

بهداشت روانی را با ذکر یک آیه بیان 

 نماید

       شناختی

دو راهکار از راهکارهای عاطفی تأمین  

کننده بهداشت روانی وتأثیر این  

راهکارها را در افزایش یا کاهش فشار 

 روانی موردارزیابی قرار دهد 

       شناختی

ای تأمین بهداشت چهار راهکار از راهکاره 

 روانی در حوزه اجتماع را بیان نماید 
       شناختی

نقش دین در بهداشت روان،فصلنامه اندیشه ورفتار ضمیمه  منابع : 

  109شماره
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 فرم طرح درس روزانه 

 ----موضوع درس:  4 ترم:  پزشکی رشته تحصیلی:  2تعداد واحد:  قرآن تفسیر موضوعیعنوان درس :  13طرح درس جلسه شماره : 

 آرامش یرینشتدوین کننده:  ی معارف اسالمگروه آموزشی:     سنت های الهی در قرآن آشنا شوددانشجو با اهداف کلی: 

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

 تدریس

 هدف های رفتاری:  جزئی( رئوس مطالب )اهداف

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

 -روش ها استاد/دانشجو  نحوه ارائه درس طبقه  حیطه

  -رسانه

 وسیله 

 زمان 

 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و فعالیت  

 های تکمیلی 

آشنا  معنای سنت دانشجو با 

 گردد

به طور  معنای سنت در لغت واصطالح را 

 بیان کندکامل 

 

 شناختی

  ی)بحث و گفتگو درباره محتوایبیترک 

 یل,فا یصوت  یل,فایپ,کلیدئو,ویآموزش

مطلب   یکه به غنا یزیو هر چ یمتن 

 ی فضاها یگرو د یدکمک کند در نو

 ( یمجاز

 کتاب استاد/دانشجو 

 یلمف

 پاورپونت 

,تاالر   یفتکل 

گفتگو,خودآزمون در  

,آزمون  یدو فراد  یدنو

 ترم  یانپا

از ویژگیهای سنت های الهی  

 اه گرددآگ

به ویژگیهای سنت الهی را دو ویژگی از  

   شرح دهداختصار 
       شناختی

به حکمتها و انگیزه های  

سنت  امتحان از منظر قرآن  

 پی ببرد

به   نتایج حاصل از بررسی سنتهای الهی را

 بیان نماید  طور کامل

       شناختی

ت  یک حکمت از حکمتها و انگیزه های سن سنت امداد را بشناسد 

 امتحان را از منظر قرآن به اختصار شرح دهد 

       شناختی

سنت امداد را با ذکر یک آیه به اختصار  

 تبیین نماید 

       شناختی

امداد الهی به مؤمنان وصالحان را با ذکر یک  

 آیه توضیح دهد 

       شناختی

 یقه دق90مدت جلسه:  یدکالس  و نوعرصه آموزش:  1400مهر تاریخ تنظیم:   ن  ،لسا19تفسیر المیزان،ججعفر سبحانی، از آیة اهلل منشورجاویدمنابع : 
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 فرم طرح درس روزانه 

 

 ----موضوع درس:  4  ترم: پزشکی رشته تحصیلی:  2تعداد واحد:  تفسیر موضوعی قرآنعنوان درس :    14طرح درس جلسه شماره : 

 آرامش یرینشتدوین کننده:  ی معارف اسالمگروه آموزشی:     شودن آشنا ازدواج در قرآدانشجو با اهداف کلی:

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

 تدریس

 هدف های رفتاری:  رئوس مطالب )اهداف جزئی(

 خواهد بود فراگیر پس از پایان درس قادر

 -روش ها استاد/دانشجو  نحوه ارائه درس طبقه  حیطه

  -رسانه

 وسیله 

 زمان 

 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و فعالیت  

 های تکمیلی 

دانشجو با جایگاه ازدواج  

 دراسالم آشنا گردد 

و  ن جایگاه وثمرات ازدواج ازمنظر قرآ

 توضیح دهد روایات را به اختصار 

 

 شناختی

  یاره محتوا)بحث و گفتگو درب یبیترک 

 یل,فا یصوت  یل,فایپ,کلیدئو,ویآموزش

مطلب   یکه به غنا یزیو هر چ یمتن 

 ی فضاها یگرو د یدکمک کند در نو

 ( یمجاز

 کتاب استاد/دانشجو 

 یلمف

 پاورپونت 

,تاالر   یفتکل 

گفتگو,خودآزمون در  

,آزمون  یدو فراد  یدنو

 ترم  یانپا

ن در زمینه ازدواج  آیات قرآ

 را بداند 

را با کتاب مقدس در م کری آیات قرآن 

نچه درمورد آفرینش آدم و حوا آمده آ

   مقایسه کند

       شناختی

برخورد با غریزه مراحل 

ن را  جنسی از نگاه قرآ

 بشناسد 

با مراجعه به قرآن کریم به معرفی دو آیه در  

 زمینه ازدواج بپردازد

       عاطفی



 

 

اویژگیهای همسر شایسته از  ب

 د شون آشنا نظر قرآم

ل برخورد با غریزه جنسی را از نگاه  مراح

 قرآن بررسی نماید

       شناختی

تفکر رهبانی را با نگاه اسالم به ازدواج   

 مقایسه کند 

       شناختی

دو ویژگی از ویژگیهای همسر شایسته از   

آیه در هریک منظر قرآن را با ذکر یک 

 شرح دهد  به اختصار 

       شناختی

 یقه دق90مدت جلسه:  یدکالس  و نوعرصه آموزش:  1400مهر تاریخ تنظیم:      لینان الحکمه،تفسیرصافی،تفسیرنورالثقمیز ،  المیزانمنابع : 
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 فرم طرح درس روزانه  

 
طرح درس جلسه شماره  

 :15 
 ----موضوع درس:  4 ترم:  پزشکی رشته تحصیلی:  2 تعداد واحد: تفسیر موضوعی قرآن  عنوان درس : 

 شیرین آرامشتدوین کننده:  معارف اسالمی گروه آموزشی:     سرداری آشنا شودآیین همدانشجو با اهداف کلی: 

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

 تدریس

رئوس مطالب )اهداف 

 جزئی(

 هدف های رفتاری: 

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

 -روش ها استاد/دانشجو  نحوه ارائه درس طبقه  حیطه

  -رسانه

 وسیله 

 زمان 

 »دقیقه«

شیوه ارزشیابی و فعالیت  

 های تکمیلی 



 

 

دانشجو از وظایف  

متقابل همسران آگاه  

 گردد

  همه وظایف متقابل همسران را برشمارد 

 شناختی

)بحث و گفتگو درباره  یبیترک 

  یل,فایپ,کلیدئو,ویآموزش یمحتوا

که   یزیو هر چ یمتن  یل,فایصوت 

  یدد در نومطلب کمک کن  یبه غنا

 ( ی مجاز یفضاها یگرو د

 کتاب استاد/دانشجو 

 یلمف

 پاورپونت 

,تاالر   یفتکل 

گفتگو,خودآزمون در  

,آزمون  یدو فراد  یدنو

 ترم  یانپا

مهرورزی را به عنوان یکی از وظایف   

متقابل همسران با ذکر یک روایت به 

 اختصار شرح دهد 

       شناختی

ایف همراهی را به عنوان یکی دیگر از وظ 

 متقابل همسران با ذکر دو آیه تبیین نماید

       شناختی

علی المولود له رزقهن و  )) مراد از آیه شریفه  

 را به اختصار بیان نماید (( کسوتهن بالمعروف 

       شناختی

و متعوهن علی الموسع  )) منظور از آیه شریفه  

را به طور کامل (( قدره و علی المقتر قدره 

 بیان نماید 

       ناختیش

مراد از لباس بودن زن برای مرد و مرد برای زن  

هن لباس لکم و انتم لباس لهن  )) در آیه شریفه 

 را توضیح دهد  ((

       شناختی

آیین همسرداری از ابراهیم امینی،تعلیم وتربیت دراسالم  منابع : 

   3ج ،،تفسیرکبیر 

 دقیقه 90مدت جلسه:  یدکالس  و نوعرصه آموزش:  1400مهر تاریخ تنظیم:   

  »دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی« حیطه شناختی -1

 دریافت، واکنش، ارزشگذاری، سازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارزش ها« » حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2

 ن« » تقلید، اجرای مستقل، دقت و سرعن، هماهنگی حرکات، عادی شدحیطه روان حرکتی  -2

 


