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برنامه ریزی آموزشیواحد  –مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  و عملی طرح دوره دروس نظری   

 

 : مشخصات کلی

 گروه آموزشی  
مهندسی بهداشت حرفه ای و  

 ایمنی کار 
 دروس پیش نیاز

- 

  شروع   تاریخ  اندیشه اسالمی عنوان درس 

 تحصیلی   شتهو ر مقطع
کارشناسی مهندسی بهداشت  

 حرفه ای و ایمنی کار 
 پایان دوره 

 

  روز و ساعت برگزاری     نیمسال تحصیلی  

  محل برگزاری   مدرس/مدرسین درس 

  مسئول درس )دروس اشتراکی( 
روش برگزاری 

 )حضوری/مجازی/ترکیبی( 
 مجازی

  اطالعات تماس با مسئول درس  2 تعداد واحد 

  آدرس دفتر گروه  2 تعداد واحد نظری  

  تلفن دفتر گروه  - تعداد واحد عملی  

 

 : شرح کلی درس

  ، یزی در هر چ م،یدانی همانطور كه همه ما م  خدا و معاد می پردازد .  – اندیشه اسالمی به بررسی سه مسئله مهم اعتقادی انسان 

است  ن یا ی مقدّم است. منظور از خودشناس « ی»معرفت نفس« بر »خودساز ا ی  یرو، خودشناس  نیشناخت و معرفت مقدّم است، از ا
اكثر گناهان است( به دور ماند، انسان   شه ی)كه ر یبنگرد تا از غرور و خود پسند شی ها تیها و محدود و ضعف  های كه انسان به كاست 

دور   ش یرا از نفس خو  یاخالق  لی كوشد رذا  ی زند و م ینفس در او جوانه م  هیكماالت و تزك ل یخود را شناخت، شوق تحص یوقت

شودی م اد ی از شناخت خود به معرفت نفس  ات یدر روا  ی گرداند. گاه . 

و نسبتش را با مبدأ    ی او را در هست  گاهی جا   ؛یدار   یی ها   یی ها و تواناچه استعداد   ؛یو چه هست   یكه هست"  د یگو   ی به انسان م  یخودشناس 
راه كوشاتر باشد،   نیاست كه هرچه انسان در ا  ی هیكند. بد   یراه خاك تا افالك م  مودنیكند و او را آماده پ  یم  ن یّ)خداوند(مع  یهست

  ی معرفت غافل مانده، چون مسافر  نی شناسد و از ا  یكه خود را نم   ی ( بلندتر خواهد بود. به طور مثال: انسان  مان یاش )ارتبه و درجه 
مقصد وجود    یراه به سو   ن ی ممكن است چند  ن ی است به مقصد برسد. هم چن  د ی بع  ی كس  ن یگم گشته است. چن  راه یب  ی ابانیاست كه در ب

  ی ه باشد، به منزله آن است كه در را  شتریب  شی و معرفت انسان به خو  ی. هر چه آگاهاشد بلند ب  یگری كوتاه و د   یك یداشته باشد كه  
 كوتاه تر قرار گرفته باشد. 
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 درس: کلی   اهداف/هدف

 نبوت  و توحید همچون اعتقادی اصول متقن و دقیق شناخت

 

 اهداف اختصاصی درس: 

حیطه    3را در    )رفتاری(  اهداف اختصاصیمراجعه کنید و    کوریکولوم رشتهکلی درس، به    اهداف/به منظور دستیابی به هدف

  بنویسید.حرکتی -نگرشی و روانی شناختی،

 پس از پایان این درس انتظار می رود که فراگیر:  

 حیطه شناختی  -الف

(  ،ی اله ی و سلب ی جابی ادله وجود خدا و شناخت اوصاف ا ی ) بررس ی خداشناس  

 انسان(  تیماه نییتب،  ی رشد و تعال  یانسان برا ی وجود یها  تیظرف انیو ضرورت آن، ب ی) بحث خودشناس  یشناس  انسان
رابطه انسان با خدا (  نیی انسان ) تب ی آن در زندگ  تیو اهم  مانیا ی ست یچ انیب  

ی و هدف زندگ  اریمهم مانند مساله شر ، جبر و اخت لی از مسا ی برخ یبررس  
 بعد از مرگ  یا ی دن ن ییمساله مرگ و تب یبررس

   )عاطفی( نگرشیحیطه  -ب

▪  
▪  

 حرکتی -حیطه روانیج( 

▪  
▪  

 

 روش تدریس: 

 point Powerبا استفاده از یسخنران

 (دانشجو  یع قبلالبا اط) موضوع در هرجلسه  کیبه بحث گذاشتن 

 انیارائه کنفرانس توسط دانشجو

 

 

 مواد و وسایل آموزشی: 

     ، تصویر،  وایت بورد و ... تجهیزات آزمایشگاه پاورپوینت، کتاب، جزوه، فیلم آموزشی، 
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 تکالیف و مسئولیت های فراگیران: 

 مطالعه قبلی راجع به موضوعات و اهداف مورد نظر درس   ▪

   و تشریک مساعی در مطالب درسی و علمی  شركت در بحث های كالسی ▪

▪  

 

 نحوه ارزشیابی فراگیران: 

 دانشجو  مشارکت ارزشیابی و دانشجو فعال حضور

   درسی موضوعات کنفرانس و  تئوری ارائه

   ترم  میان آزمون

   ترم  پایان آزمون

 

 مرتبط با هر فعالیت دانشجو را مشخص کنید.  نمره و یا درصد  -

  

   درصد /نمره عناوین   ردیف  
% 10 حضور فعال دانشجو و ارزشیابی مشاركت دانشجو  1  
موضوعات درسی  و كنفرانس ارائه تئوری  2  10% 
% 15 آزمون میان ترم   3  
% 65 آزمون پایان ترم   4  
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 :  قوانینسیاست ها و 

 .  مشخص کنیدقوانین کالس خود را به صورت شفاف برای فراگیران 

     به موقع و بدون غیبت در كالس درس حضور مرتب،  ▪

 . غیر مجاز نمره درس صفر خواهد بود در صورت غیبت بیش از حد و ▪

 . ضروری است شئونات اخالقی )نظیر خاموش بودن تلفن همراه در كالس درس و ....(رعایت كلیه  ▪

 .حضور استاد و عدم ترك كالس تا پایان وقت آن ضروری است قبل از حضور دانشجو در كالس درس، ▪

 .مجاز نیستاستفاده از مواد خوراكی و نوشیدنی در سر كالس  ▪

 و .... ▪
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 درس: برنامه زمانبندی 

 (مقاله/فصل و صفحه کتاب)منبع  ارائه دهنده   تاریخ ارائه   موضوع درس     لسه ج

    انسان  حقیقت، انسان چیستی 1
    انسان  در  گرایشی  ابعاد و روانی  و روحی  ابعاد 2
  بحران ، معاصر بشر  روی  پیش های   بحران 3

 معرفتی 
   

    معنوی  و روانی  بحران ، اخالقی بحران 4

    ایمان  اصطالحی  و لغوی   معنوی 5

، ایمان متعلقات، عقل و ایمان ، معرفت و ایمان  6  
 ایمان  درجات

   

بودن  فطری، خدا  وجود  بر فطرت  برهان  7  

 خداشناسی 
   

  و علت  تعریف ، علی برهان  تقریر ، علی برهان  8
 معلول 

   

نظم  برهان مشترك ساختار ، نظم برهان  9     

  و  نظم برهان، نظم برهان مختلف تقریرهای 10
 تكامل  نظریه

   

، خدا شناخت های   راه، خدا صفات  شناخت 11  

عقلی  راه  
   

  كشف، روایات  و قرآن ، انفس و  آفاق  در سیر 12
 مشهود 

   

سلبی  و  شرعی  صفات، خدا صفات  انواع 13     
و الهی قدرت ، ثبوتی  و سلبی صفحات   شمار 14  

.... 

   

  اقسام و معانی عدل ، حكمت  معانی، حكمت 15
 آن 

   

  در توحید ، صفاتی توحید ، شرك  و توحید  16
    و اطاعات  در  توحید، ربوبیت در  توحید  ، خالقیت

 حاكمیت در وحید ت
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 منابع درس: 

 مقاله(  مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات) منابع انگلیسی
 

 

 

 کتاب(  مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،)   منابع فارسی

یی و محمد محمد رضا یجعفر سبحان ان یآقا فیتأل 1  یاسالم شهی کتاب اند-1   

ی زدیاله مصباح  ت ی، آ دیآموزش عقا - 2  

ی امل یاله جواد ت یآ فیاثبات وجود خدا، تال  نیبراه نییتب- 2  

ی سلطان می و ابراه یترجمه احمد نراق گران،یپترسون و د کلیما ،ینیعقل و اعتقاد د- 3  

، خسروپناه  دیکالم جد-4  

 ی مطهر دی، شه  یعدل اله-5

 
 


