
                                                  نام و امضای مدرس:   مهوش کهریزی                                نام و امضای مدیر گروه:   مهوش کهریزی                          

 یخ تحویل:                                            تاریخ ارسال:         دانشکده:                                    تار EDOنام و امضای مسئول

 مامایی _دانشکده پرستاری                                                                                         

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 عنوان درس :       تفسیر موضوعی قرآن کریم                                         مخاطبان: ترم پنجم کارشناسی پرستاری 

اتاق اساتید دانشکده   00لغایت01واحد                                ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: شنبه ساعت 2تعدادواحد: 

 پرستاری

دکترای مدرسی -مدرس: مهوش کهریزی      89-88روزهای شنبه هرهفته نیمسال دوم  01لغایت  8زمان ارائه درس:  ساعت 

 معارف اسالمی

 وآئین زندگی0نیاز: اندیشه اسالمی  درس و پیش

 

 هدف کلی درس : بررسی تفسیر موضوعات مختلف درقرآن

 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 بررسی آیات توبه در قرآن  -1

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 بررسی آیات توبه در قرآنبعنوان مثال: هدف کلی جلسه اول: 

 

 ویژه جلسه اول:اهداف 

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 تفسیر آیات توبه را شرح دهد. -0-0

 

 

 جمعی از نویسندگان -منابع: تفسیر موضوعی قرآن کریم

 

 روش تدریس: پرسش و پاسخ ، ارائه گزارش  کارگروهی ) ارائه تحقیق (

 

 وسایل آموزشی : پاورپوینت ) اسالید ( ، نماهنگ ) کلیپ(، کتاب کمک آموزشی

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

شنبه های هر  درصد 53                        ارائه شفاهی     کوئیز

 هفته

 9لغایت  13/8

 9لغایت  8 1397/2/21 درصد 13                        آزمون کتبی    آزمون میان ترم 

 10لغایت  8 1398/4/2 درصد 04                        آزمون کتبی   آزمون پایان ترم

شنبه های هر  درصد14                        ارائه شفاهی    حضور فعال در کالس

 هفته

 03/9لغایت  13/8

 

 اضطراری ممنوع بودن خروج بغیر از مواقع -2 -خاموش بودن تلفن همراه -0مقررات کالس و انتظارات از دانشجو: 

 

 

 



                                                       نام و امضای مدرس:   مهوش کهریزی                                نام و امضای مدیر گروه:   مهوش کهریزی                     

 دانشکده:                                    تاریخ تحویل:                                            تاریخ ارسال:          EDOنام و امضای مسئول

 مامایی _دانشکده پرستاری                                                                                         

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 مخاطبان: ترم پنجم کارشناسی پرستاری                                       عنوان درس :       تفسیر موضوعی قرآن کریم   

اتاق اساتید دانشکده   00لغایت01واحد                                ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: شنبه ساعت 2تعدادواحد: 

 پرستاری

دکترای مدرسی -مدرس: مهوش کهریزی      89-88نیمسال دوم روزهای شنبه هرهفته  01لغایت  8زمان ارائه درس:  ساعت 

 معارف اسالمی

 وآئین زندگی0درس و پیش نیاز: اندیشه اسالمی 

 

 هدف کلی درس : بررسی تفسیر موضوعات مختلف درقرآن

 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 در نهج البالغه 238بررسی حکمت  -1

 

 اهداف کلی هر جلسه:اهداف ویژه به تفکیک 

 

 در نهج البالغه 238بررسی حکمت بعنوان مثال: هدف کلی جلسه اول: 

 

 اهداف ویژه جلسه اول:

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 در زحمت بودن زنان را از دیدگاه امام علی توضیح دهد. 238حکمت  -0-2

 

 

 جمعی از نویسندگان -منابع: تفسیر موضوعی قرآن کریم

 

 پرسش و پاسخ ، ارائه گزارش  کارگروهی ) ارائه تحقیق (روش تدریس: 

 

 وسایل آموزشی : پاورپوینت ) اسالید ( ، نماهنگ ) کلیپ(، کتاب کمک آموزشی

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

های هر شنبه  درصد 53                        ارائه شفاهی     کوئیز

 هفته

 9لغایت  13/8

 9لغایت  8 1397/2/21 درصد 13                        آزمون کتبی    آزمون میان ترم 

 10لغایت  8 1398/4/2 درصد 04                        آزمون کتبی   آزمون پایان ترم

های هر  شنبه درصد14                        ارائه شفاهی    حضور فعال در کالس

 هفته

 03/9لغایت  13/8

 

 ممنوع بودن خروج بغیر از مواقع اضطراری -2 -خاموش بودن تلفن همراه -0مقررات کالس و انتظارات از دانشجو: 

 

 

 



                                                  نام و امضای مدرس:   مهوش کهریزی                                نام و امضای مدیر گروه:   مهوش کهریزی                          

 تاریخ تحویل:                                            تاریخ ارسال:                                             دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

 مامایی _دانشکده پرستاری                                                                                         

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 عنوان درس :       تفسیر موضوعی قرآن کریم                                         مخاطبان: ترم پنجم کارشناسی پرستاری 

اتاق اساتید دانشکده   00لغایت01واحد                                ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: شنبه ساعت 2تعدادواحد: 

 پرستاری

دکترای مدرسی -مدرس: مهوش کهریزی      89-88روزهای شنبه هرهفته نیمسال دوم  01لغایت  8زمان ارائه درس:  ساعت 

 معارف اسالمی

 وآئین زندگی0نیاز: اندیشه اسالمی  درس و پیش

 

 هدف کلی درس : بررسی تفسیر موضوعات مختلف درقرآن

 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 بررسی آیات هدایت انسان ها در قران -1

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 ها در قرآنبررسی آیات هدایت انسان بعنوان مثال: هدف کلی جلسه اول: 

 

 اهداف ویژه جلسه اول:

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 هدایت انسان ها توسط خداوند را در آیات شرح دهد. -0-3

 

 

 جمعی از نویسندگان -منابع: تفسیر موضوعی قرآن کریم

 

 روش تدریس: پرسش و پاسخ ، ارائه گزارش  کارگروهی ) ارائه تحقیق (

 

 ( ، نماهنگ ) کلیپ(، کتاب کمک آموزشی وسایل آموزشی : پاورپوینت ) اسالید

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

شنبه های هر  درصد 53                        ارائه شفاهی     کوئیز

 هفته

 9لغایت  13/8

 9لغایت  8 1397/2/21 درصد 13                        آزمون کتبی    آزمون میان ترم 

 10لغایت  8 1398/4/2 درصد 04                        آزمون کتبی   آزمون پایان ترم

شنبه های هر  درصد14                        ارائه شفاهی    حضور فعال در کالس

 هفته

 03/9لغایت  13/8

 

 ممنوع بودن خروج بغیر از مواقع اضطراری -2 -همراهخاموش بودن تلفن  -0مقررات کالس و انتظارات از دانشجو: 

 

 

 



امضای مدیر گروه:   مهوش کهریزی                                                                            نام و امضای مدرس:   مهوش کهریزی                                نام و 

 دانشکده:                                    تاریخ تحویل:                                            تاریخ ارسال:          EDOنام و امضای مسئول

 مامایی _دانشکده پرستاری                                                                                         

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 عنوان درس :       تفسیر موضوعی قرآن کریم                                         مخاطبان: ترم پنجم کارشناسی پرستاری 

اتاق اساتید دانشکده   00لغایت01واحد                                ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: شنبه ساعت 2تعدادواحد: 

 پرستاری

دکترای مدرسی -مدرس: مهوش کهریزی      89-88روزهای شنبه هرهفته نیمسال دوم  01لغایت  8درس:  ساعت  زمان ارائه

 معارف اسالمی

 وآئین زندگی0درس و پیش نیاز: اندیشه اسالمی 

 

 هدف کلی درس : بررسی تفسیر موضوعات مختلف درقرآن

 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 نیازمندی قرآن به تفسیردالیل  -1

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 دالیل نیازمندی قرآن به تفسیربعنوان مثال: هدف کلی جلسه اول: 

 

 اهداف ویژه جلسه اول:

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 دالیل نیازمندی قرآن به تفسیر را توضیح دهد. -0-4

 

 

 نویسندگان جمعی از -منابع: تفسیر موضوعی قرآن کریم

 

 روش تدریس: پرسش و پاسخ ، ارائه گزارش  کارگروهی ) ارائه تحقیق (

 

 وسایل آموزشی : پاورپوینت ) اسالید ( ، نماهنگ ) کلیپ(، کتاب کمک آموزشی

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

شنبه های هر  درصد 53                        ارائه شفاهی     کوئیز

 هفته

 9لغایت  13/8

 9لغایت  8 1397/2/21 درصد 13                        آزمون کتبی    آزمون میان ترم 

 10لغایت  8 1398/4/2 درصد 04                        آزمون کتبی   آزمون پایان ترم

شنبه های هر  درصد14                        ارائه شفاهی    حضور فعال در کالس

 هفته

 03/9لغایت  13/8

 

 ممنوع بودن خروج بغیر از مواقع اضطراری -2 -خاموش بودن تلفن همراه -0مقررات کالس و انتظارات از دانشجو: 

 

 

 



                                                  نام و امضای مدرس:   مهوش کهریزی                                نام و امضای مدیر گروه:   مهوش کهریزی                          

 تاریخ تحویل:                                            تاریخ ارسال:                                             دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

 مامایی _دانشکده پرستاری                                                                                         

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 عنوان درس :       تفسیر موضوعی قرآن کریم                                         مخاطبان: ترم پنجم کارشناسی پرستاری 

اتاق اساتید دانشکده   00لغایت01واحد                                ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: شنبه ساعت 2تعدادواحد: 

 پرستاری

دکترای مدرسی -مدرس: مهوش کهریزی      89-88روزهای شنبه هرهفته نیمسال دوم  01لغایت  8زمان ارائه درس:  ساعت 

 معارف اسالمی

 وآئین زندگی0نیاز: اندیشه اسالمی  درس و پیش

 

 هدف کلی درس : بررسی تفسیر موضوعات مختلف درقرآن

 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 بررسی کتک زدن زنان در آیات قرآن -1

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 قرآن بررسی کتک زدن زنان در آیاتبعنوان مثال: هدف کلی جلسه اول: 

 

 اهداف ویژه جلسه اول:

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 آیات کتک زدن زنان بر اساس تفاسیر را توضیح دهد. -0-5

 

 

 جمعی از نویسندگان -منابع: تفسیر موضوعی قرآن کریم

 

 روش تدریس: پرسش و پاسخ ، ارائه گزارش  کارگروهی ) ارائه تحقیق (

 

 نماهنگ ) کلیپ(، کتاب کمک آموزشیوسایل آموزشی : پاورپوینت ) اسالید ( ، 

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

شنبه های هر  درصد 53                        ارائه شفاهی     کوئیز

 هفته

 9لغایت  13/8

 9لغایت  8 1397/2/21 درصد 13                        آزمون کتبی    آزمون میان ترم 

 10لغایت  8 1398/4/2 درصد 04                        آزمون کتبی   آزمون پایان ترم

شنبه های هر  درصد14                        ارائه شفاهی    حضور فعال در کالس

 هفته

 03/9لغایت  13/8

 

 ممنوع بودن خروج بغیر از مواقع اضطراری -2 -همراهخاموش بودن تلفن  -0مقررات کالس و انتظارات از دانشجو: 

 

 

 



                                                           نام و امضای مدرس:   مهوش کهریزی                                نام و امضای مدیر گروه:   مهوش کهریزی                 

 دانشکده:                                    تاریخ تحویل:                                            تاریخ ارسال:          EDOنام و امضای مسئول

 مامایی _دانشکده پرستاری                                                                                         

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 عنوان درس :       تفسیر موضوعی قرآن کریم                                         مخاطبان: ترم پنجم کارشناسی پرستاری 

اتاق اساتید دانشکده   00لغایت01واحد                                ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: شنبه ساعت 2تعدادواحد: 

 پرستاری

دکترای مدرسی -مدرس: مهوش کهریزی      89-88روزهای شنبه هرهفته نیمسال دوم  01لغایت  8درس:  ساعت  زمان ارائه

 معارف اسالمی

 وآئین زندگی0درس و پیش نیاز: اندیشه اسالمی 

 

 هدف کلی درس : بررسی تفسیر موضوعات مختلف درقرآن

 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 کنیز در قرآنبررسی آیات  -1

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 بررسی آیات کنیز در قرآنبعنوان مثال: هدف کلی جلسه اول: 

 

 اهداف ویژه جلسه اول:

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 تفسیر آیات کنیز در قرآن را شرح دهد. -0-6

 

 

 جمعی از نویسندگان -منابع: تفسیر موضوعی قرآن کریم

 

 پرسش و پاسخ ، ارائه گزارش  کارگروهی ) ارائه تحقیق ( روش تدریس:

 

 وسایل آموزشی : پاورپوینت ) اسالید ( ، نماهنگ ) کلیپ(، کتاب کمک آموزشی

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

های هر  شنبه درصد 53                        ارائه شفاهی     کوئیز

 هفته

 9لغایت  13/8

 9لغایت  8 1397/2/21 درصد 13                        آزمون کتبی    آزمون میان ترم 

 10لغایت  8 1398/4/2 درصد 04                        آزمون کتبی   آزمون پایان ترم

شنبه های هر  درصد14                        ارائه شفاهی    حضور فعال در کالس

 هفته

 03/9لغایت  13/8

 

 ممنوع بودن خروج بغیر از مواقع اضطراری -2 -خاموش بودن تلفن همراه -0مقررات کالس و انتظارات از دانشجو: 

 

 

 



                                                  نام و امضای مدرس:   مهوش کهریزی                                نام و امضای مدیر گروه:   مهوش کهریزی                          

 تاریخ تحویل:                                            تاریخ ارسال:                                             دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

 مامایی _دانشکده پرستاری                                                                                         

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 عنوان درس :       تفسیر موضوعی قرآن کریم                                         مخاطبان: ترم پنجم کارشناسی پرستاری 

اتاق اساتید دانشکده   00لغایت01واحد                                ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: شنبه ساعت 2تعدادواحد: 

 پرستاری

دکترای مدرسی -مدرس: مهوش کهریزی      89-88روزهای شنبه هرهفته نیمسال دوم  01لغایت  8زمان ارائه درس:  ساعت 

 معارف اسالمی

 وآئین زندگی0نیاز: اندیشه اسالمی  درس و پیش

 

 هدف کلی درس : بررسی تفسیر موضوعات مختلف درقرآن

 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 بررسی آیات ناامیدی از رحمت خدا -1

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 خدابررسی آیات ناامیدی از رحمت بعنوان مثال: هدف کلی جلسه اول: 

 

 اهداف ویژه جلسه اول:

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 آیات ناامیدی از رحمت خدا را بر اساس تفاسیر توضیح دهد. -0-9

 

 

 جمعی از نویسندگان -منابع: تفسیر موضوعی قرآن کریم

 

 روش تدریس: پرسش و پاسخ ، ارائه گزارش  کارگروهی ) ارائه تحقیق (

 

 ( ، نماهنگ ) کلیپ(، کتاب کمک آموزشی وسایل آموزشی : پاورپوینت ) اسالید

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

شنبه های هر  درصد 53                        ارائه شفاهی     کوئیز

 هفته

 9لغایت  13/8

 9لغایت  8 1397/2/21 درصد 13                        آزمون کتبی    آزمون میان ترم 

 10لغایت  8 1398/4/2 درصد 04                        آزمون کتبی   آزمون پایان ترم

شنبه های هر  درصد14                        ارائه شفاهی    حضور فعال در کالس

 هفته

 03/9لغایت  13/8

 

 ممنوع بودن خروج بغیر از مواقع اضطراری -2 -همراهخاموش بودن تلفن  -0مقررات کالس و انتظارات از دانشجو: 

 

 

 



و امضای مدیر گروه:   مهوش کهریزی                                                                             نام و امضای مدرس:   مهوش کهریزی                                نام

 دانشکده:                                    تاریخ تحویل:                                            تاریخ ارسال:          EDOنام و امضای مسئول

 مامایی _دانشکده پرستاری                                                                                         

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 عنوان درس :       تفسیر موضوعی قرآن کریم                                         مخاطبان: ترم پنجم کارشناسی پرستاری 

اتاق اساتید دانشکده   00لغایت01واحد                                ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: شنبه ساعت 2تعدادواحد: 

 پرستاری

دکترای مدرسی -مدرس: مهوش کهریزی      89-88روزهای شنبه هرهفته نیمسال دوم  01لغایت  8درس:  ساعت  زمان ارائه

 معارف اسالمی

 وآئین زندگی0درس و پیش نیاز: اندیشه اسالمی 

 

 هدف کلی درس : بررسی تفسیر موضوعات مختلف درقرآن

 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 با نامحرم در آیات قرآنبررسی ارتباط  -1

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 بررسی ارتباط با نامحرم در آیات قرآنبعنوان مثال: هدف کلی جلسه اول: 

 

 اهداف ویژه جلسه اول:

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 ضیح دهد.ط با نامحرم را بر اساس تفاسیر توآیات ارتبا -0-8

 

 

 جمعی از نویسندگان -قرآن کریممنابع: تفسیر موضوعی 

 

 روش تدریس: پرسش و پاسخ ، ارائه گزارش  کارگروهی ) ارائه تحقیق (

 

 وسایل آموزشی : پاورپوینت ) اسالید ( ، نماهنگ ) کلیپ(، کتاب کمک آموزشی

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

شنبه های هر  درصد 53                        ارائه شفاهی     کوئیز

 هفته

 9لغایت  13/8

 9لغایت  8 1397/2/21 درصد 13                        آزمون کتبی    آزمون میان ترم 

 10لغایت  8 1398/4/2 درصد 04                        آزمون کتبی   آزمون پایان ترم

شنبه های هر  درصد14                        ارائه شفاهی    کالسحضور فعال در 

 هفته

 03/9لغایت  13/8

 

 ممنوع بودن خروج بغیر از مواقع اضطراری -2 -خاموش بودن تلفن همراه -0مقررات کالس و انتظارات از دانشجو: 

 

 

 



                                                  نام و امضای مدرس:   مهوش کهریزی                                نام و امضای مدیر گروه:   مهوش کهریزی                          

 تاریخ ارسال:                                                 دانشکده:                                    تاریخ تحویل:     EDOنام و امضای مسئول

 مامایی _دانشکده پرستاری                                                                                         

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 عنوان درس :       تفسیر موضوعی قرآن کریم                                         مخاطبان: ترم پنجم کارشناسی پرستاری 

اتاق اساتید دانشکده   00لغایت01واحد                                ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: شنبه ساعت 2تعدادواحد: 

 پرستاری

دکترای مدرسی -مدرس: مهوش کهریزی      89-88روزهای شنبه هرهفته نیمسال دوم  01لغایت  8زمان ارائه درس:  ساعت 

 معارف اسالمی

 وآئین زندگی0نیاز: اندیشه اسالمی  درس و پیش

 

 هدف کلی درس : بررسی تفسیر موضوعات مختلف درقرآن

 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 جن در آیات قرآن -1

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 جن در آیات قرآنبعنوان مثال: هدف کلی جلسه اول: 

 

 اهداف ویژه جلسه اول:

 

 پایان دانشجو قادر باشددر 

 تفسیر آیات جن در قرآن را شرح دهد. -0-8

 

 

 جمعی از نویسندگان -منابع: تفسیر موضوعی قرآن کریم

 

 روش تدریس: پرسش و پاسخ ، ارائه گزارش  کارگروهی ) ارائه تحقیق (

 

 وسایل آموزشی : پاورپوینت ) اسالید ( ، نماهنگ ) کلیپ(، کتاب کمک آموزشی

 

 ابی سنجش و ارزشی

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

شنبه های هر  درصد 53                        ارائه شفاهی     کوئیز

 هفته

 9لغایت  13/8

 9لغایت  8 1397/2/21 درصد 13                        آزمون کتبی    آزمون میان ترم 

 10لغایت  8 1398/4/2 درصد 04                        آزمون کتبی   آزمون پایان ترم

شنبه های هر  درصد14                        ارائه شفاهی    حضور فعال در کالس

 هفته

 03/9لغایت  13/8

 

 ممنوع بودن خروج بغیر از مواقع اضطراری -2 -خاموش بودن تلفن همراه -0مقررات کالس و انتظارات از دانشجو: 

 

 

 



و امضای مدیر گروه:   مهوش کهریزی                                                                             نام و امضای مدرس:   مهوش کهریزی                                نام

 دانشکده:                                    تاریخ تحویل:                                            تاریخ ارسال:          EDOنام و امضای مسئول

 مامایی _دانشکده پرستاری                                                                                         

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 عنوان درس :       تفسیر موضوعی قرآن کریم                                         مخاطبان: ترم پنجم کارشناسی پرستاری 

اتاق اساتید دانشکده   00لغایت01واحد                                ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: شنبه ساعت 2تعدادواحد: 

 پرستاری

دکترای مدرسی -مدرس: مهوش کهریزی      89-88روزهای شنبه هرهفته نیمسال دوم  01لغایت  8درس:  ساعت  زمان ارائه

 معارف اسالمی

 وآئین زندگی0درس و پیش نیاز: اندیشه اسالمی 

 

 هدف کلی درس : بررسی تفسیر موضوعات مختلف درقرآن

 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 ماندگاری قرآن در طول تاریخاسرار  -1

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 اسرار ماندگاری قرآن در طول تاریخبعنوان مثال: هدف کلی جلسه اول: 

 

 اهداف ویژه جلسه اول:

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 بر اساس تفاسیر دالیل ماندگاری قرآن در طول تاریخ را شرح دهد. -0-01

 

 

 جمعی از نویسندگان -موضوعی قرآن کریممنابع: تفسیر 

 

 روش تدریس: پرسش و پاسخ ، ارائه گزارش  کارگروهی ) ارائه تحقیق (

 

 وسایل آموزشی : پاورپوینت ) اسالید ( ، نماهنگ ) کلیپ(، کتاب کمک آموزشی

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

شنبه های هر  درصد 53                        ارائه شفاهی     کوئیز

 هفته

 9لغایت  13/8

 9لغایت  8 1397/2/21 درصد 13                        آزمون کتبی    آزمون میان ترم 

 10لغایت  8 1398/4/2 درصد 04                        آزمون کتبی   آزمون پایان ترم

شنبه های هر  درصد14                        ارائه شفاهی    کالسحضور فعال در 

 هفته

 03/9لغایت  13/8

 

 ممنوع بودن خروج بغیر از مواقع اضطراری -2 -خاموش بودن تلفن همراه -0مقررات کالس و انتظارات از دانشجو: 

 

 

 



                                                  نام و امضای مدرس:   مهوش کهریزی                                نام و امضای مدیر گروه:   مهوش کهریزی                          

 تاریخ تحویل:                                            تاریخ ارسال:               دانشکده:                               EDOنام و امضای مسئول

 مامایی _دانشکده پرستاری                                                                                         

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 عنوان درس :       تفسیر موضوعی قرآن کریم                                         مخاطبان: ترم پنجم کارشناسی پرستاری 

اتاق اساتید دانشکده   00لغایت01واحد                                ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: شنبه ساعت 2تعدادواحد: 

 پرستاری

دکترای مدرسی -مدرس: مهوش کهریزی      89-88روزهای شنبه هرهفته نیمسال دوم  01لغایت  8زمان ارائه درس:  ساعت 

 معارف اسالمی

 وآئین زندگی0نیاز: اندیشه اسالمی  درس و پیش

 

 هدف کلی درس : بررسی تفسیر موضوعات مختلف درقرآن

 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 میان ترم ، کرسی آزاد اندیشی -1

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 میان ترم ، کرسی آزاد اندیشیبعنوان مثال: هدف کلی جلسه اول: 

 

 اهداف ویژه جلسه اول:

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 پاسخ دهد.  به سواالت آزمون -0-00

 

 

 جمعی از نویسندگان -منابع: تفسیر موضوعی قرآن کریم

 

 روش تدریس: پرسش و پاسخ ، ارائه گزارش  کارگروهی ) ارائه تحقیق (

 

 وزشیوسایل آموزشی : پاورپوینت ) اسالید ( ، نماهنگ ) کلیپ(، کتاب کمک آم

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

شنبه های هر  درصد 53                        ارائه شفاهی     کوئیز

 هفته

 9لغایت  13/8

 9لغایت  8 1397/2/21 درصد 13                        آزمون کتبی    آزمون میان ترم 

 10لغایت  8 1398/4/2 درصد 04                        آزمون کتبی   پایان ترمآزمون 

شنبه های هر  درصد14                        ارائه شفاهی    حضور فعال در کالس

 هفته

 03/9لغایت  13/8

 

 از مواقع اضطراری ممنوع بودن خروج بغیر -2 -خاموش بودن تلفن همراه -0مقررات کالس و انتظارات از دانشجو: 

 

 

 



امضای مدیر گروه:   مهوش کهریزی                                                                            نام و امضای مدرس:   مهوش کهریزی                                نام و 

 دانشکده:                                    تاریخ تحویل:                                            تاریخ ارسال:          EDOنام و امضای مسئول

 مامایی _دانشکده پرستاری                                                                                         

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 عنوان درس :       تفسیر موضوعی قرآن کریم                                         مخاطبان: ترم پنجم کارشناسی پرستاری 

اتاق اساتید دانشکده   00لغایت01واحد                                ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: شنبه ساعت 2تعدادواحد: 

 پرستاری

دکترای مدرسی -مدرس: مهوش کهریزی      89-88روزهای شنبه هرهفته نیمسال دوم  01لغایت  8درس:  ساعت  زمان ارائه

 معارف اسالمی

 وآئین زندگی0درس و پیش نیاز: اندیشه اسالمی 

 

 هدف کلی درس : بررسی تفسیر موضوعات مختلف درقرآن

 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 ات قرآنثواب تالوت آی -1

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 ثواب تالوت آیات قرآنبعنوان مثال: هدف کلی جلسه اول: 

 

 اهداف ویژه جلسه اول:

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 قرآن را توضیح دهد.بر اساس تفاسیر ثواب تالوت آیات  -0-02

 

 

 جمعی از نویسندگان -منابع: تفسیر موضوعی قرآن کریم

 

 تدریس: پرسش و پاسخ ، ارائه گزارش  کارگروهی ) ارائه تحقیق (روش 

 

 وسایل آموزشی : پاورپوینت ) اسالید ( ، نماهنگ ) کلیپ(، کتاب کمک آموزشی

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

شنبه های هر  درصد 53                        ارائه شفاهی     کوئیز

 هفته

 9لغایت  13/8

 9لغایت  8 1397/2/21 درصد 13                        آزمون کتبی    آزمون میان ترم 

 10لغایت  8 1398/4/2 درصد 04                        آزمون کتبی   آزمون پایان ترم

شنبه های هر  درصد14                        ارائه شفاهی    حضور فعال در کالس

 هفته

 03/9لغایت  13/8

 

 ممنوع بودن خروج بغیر از مواقع اضطراری -2 -خاموش بودن تلفن همراه -0مقررات کالس و انتظارات از دانشجو: 

 

 

 



                                                  نام و امضای مدرس:   مهوش کهریزی                                نام و امضای مدیر گروه:   مهوش کهریزی                          

 دانشکده:                                    تاریخ تحویل:                                            تاریخ ارسال:          EDOام و امضای مسئولن

 مامایی _دانشکده پرستاری                                                                                         

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 عنوان درس :       تفسیر موضوعی قرآن کریم                                         مخاطبان: ترم پنجم کارشناسی پرستاری 

اتاق اساتید دانشکده   00لغایت01واحد                                ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: شنبه ساعت 2تعدادواحد: 

 پرستاری

دکترای مدرسی -مدرس: مهوش کهریزی      89-88روزهای شنبه هرهفته نیمسال دوم  01لغایت  8زمان ارائه درس:  ساعت 

 معارف اسالمی

 وآئین زندگی0نیاز: اندیشه اسالمی  درس و پیش

 

 هدف کلی درس : بررسی تفسیر موضوعات مختلف درقرآن

 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 فلسفه و اهمیت نماز در آیات قرآن -1

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 فلسفه و اهمیت نماز در آیات قرآن بعنوان مثال: هدف کلی جلسه اول: 

 

 اهداف ویژه جلسه اول:

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 . آیات اهمیت نماز را بر اساس تفاسیر شرح دهد -0-03

 

 

 جمعی از نویسندگان -منابع: تفسیر موضوعی قرآن کریم

 

 روش تدریس: پرسش و پاسخ ، ارائه گزارش  کارگروهی ) ارائه تحقیق (

 

 پاورپوینت ) اسالید ( ، نماهنگ ) کلیپ(، کتاب کمک آموزشی وسایل آموزشی :

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

شنبه های هر  درصد 53                        ارائه شفاهی     کوئیز

 هفته

 9لغایت  13/8

 9لغایت  8 1397/2/21 درصد 13                        آزمون کتبی    آزمون میان ترم 

 10لغایت  8 1398/4/2 درصد 04                        آزمون کتبی   آزمون پایان ترم

شنبه های هر  درصد14                        ارائه شفاهی    حضور فعال در کالس

 هفته

 03/9لغایت  13/8

 

 ممنوع بودن خروج بغیر از مواقع اضطراری -2 -خاموش بودن تلفن همراه -0دانشجو:  مقررات کالس و انتظارات از

 

 

 



نام و امضای مدیر گروه:   مهوش کهریزی                                                                                                 نام و امضای مدرس:   مهوش کهریزی           

 دانشکده:                                    تاریخ تحویل:                                            تاریخ ارسال:          EDOنام و امضای مسئول

 مامایی _دانشکده پرستاری                                                                                         

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 عنوان درس :       تفسیر موضوعی قرآن کریم                                         مخاطبان: ترم پنجم کارشناسی پرستاری 

دانشکده اتاق اساتید   00لغایت01واحد                                ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: شنبه ساعت 2تعدادواحد: 

 پرستاری

دکترای مدرسی -مدرس: مهوش کهریزی      89-88روزهای شنبه هرهفته نیمسال دوم  01لغایت  8زمان ارائه درس:  ساعت 

 معارف اسالمی

 وآئین زندگی0درس و پیش نیاز: اندیشه اسالمی 

 

 هدف کلی درس : بررسی تفسیر موضوعات مختلف درقرآن

 

 ه یک هدف(هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسا

 واسطه بودن مالئک و فرشتگان در آیات قرآن -1

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 واسطه بودن مالئک و فرشتگان در آیات قرآنبعنوان مثال: هدف کلی جلسه اول: 

 

 اهداف ویژه جلسه اول:

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 توضیح دهد. واسطه بودن مالئک و فرشتگان در آیات قرآن را -0-04

 

 

 جمعی از نویسندگان -منابع: تفسیر موضوعی قرآن کریم

 

 روش تدریس: پرسش و پاسخ ، ارائه گزارش  کارگروهی ) ارائه تحقیق (

 

 وسایل آموزشی : پاورپوینت ) اسالید ( ، نماهنگ ) کلیپ(، کتاب کمک آموزشی

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  صد(سهم از نمره کل)بر حسب در روش       آزمون

شنبه های هر  درصد 53                        ارائه شفاهی     کوئیز

 هفته

 9لغایت  13/8

 9لغایت  8 1397/2/21 درصد 13                        آزمون کتبی    آزمون میان ترم 

 10لغایت  8 1398/4/2 درصد 04                        آزمون کتبی   آزمون پایان ترم

شنبه های هر  درصد14                        ارائه شفاهی    حضور فعال در کالس

 هفته

 03/9لغایت  13/8

 

 ممنوع بودن خروج بغیر از مواقع اضطراری -2 -خاموش بودن تلفن همراه -0مقررات کالس و انتظارات از دانشجو: 

 

 

 



امضای مدیر گروه:   مهوش کهریزی                                                                            نام و امضای مدرس:   مهوش کهریزی                                نام و 

 دانشکده:                                    تاریخ تحویل:                                            تاریخ ارسال:          EDOنام و امضای مسئول

 مامایی _دانشکده پرستاری                                                                                         

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 عنوان درس :       تفسیر موضوعی قرآن کریم                                         مخاطبان: ترم پنجم کارشناسی پرستاری 

اتاق اساتید دانشکده   00لغایت01واحد                                ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: شنبه ساعت 2تعدادواحد: 

 پرستاری

دکترای مدرسی -مدرس: مهوش کهریزی      89-88روزهای شنبه هرهفته نیمسال دوم  01لغایت  8ن ارائه درس:  ساعت زما

 معارف اسالمی

 وآئین زندگی0درس و پیش نیاز: اندیشه اسالمی 

 

 هدف کلی درس : بررسی تفسیر موضوعات مختلف درقرآن

 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 های مفسرین قرآنویژگی  -1

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 ویژگی های مفسرین قرآنبعنوان مثال: هدف کلی جلسه اول: 

 

 اهداف ویژه جلسه اول:

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 را توضیح دهد. ویژگی های مفسرین قرآن بر اساس تفاسیر -0-05

 

 

 نویسندگانجمعی از  -منابع: تفسیر موضوعی قرآن کریم

 

 روش تدریس: پرسش و پاسخ ، ارائه گزارش  کارگروهی ) ارائه تحقیق (

 

 وسایل آموزشی : پاورپوینت ) اسالید ( ، نماهنگ ) کلیپ(، کتاب کمک آموزشی

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

شنبه های هر  درصد 53                        ارائه شفاهی     کوئیز

 هفته

 9لغایت  13/8

 9لغایت  8 1397/2/21 درصد 13                        آزمون کتبی    آزمون میان ترم 

 10لغایت  8 1398/4/2 درصد 04                        آزمون کتبی   آزمون پایان ترم

شنبه های هر  درصد14                        ارائه شفاهی    حضور فعال در کالس

 هفته

 03/9لغایت  13/8

 

 ممنوع بودن خروج بغیر از مواقع اضطراری -2 -خاموش بودن تلفن همراه -0مقررات کالس و انتظارات از دانشجو: 

 

 

 



                                                  نام و امضای مدرس:   مهوش کهریزی                                نام و امضای مدیر گروه:   مهوش کهریزی                          

 دانشکده:                                    تاریخ تحویل:                                            تاریخ ارسال:          EDOنام و امضای مسئول

 مامایی _دانشکده پرستاری                                                                                         

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 عنوان درس :       تفسیر موضوعی قرآن کریم                                         مخاطبان: ترم پنجم کارشناسی پرستاری 

اتاق اساتید دانشکده   00لغایت01واحد                                ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: شنبه ساعت 2تعدادواحد: 

 پرستاری

دکترای مدرسی -مدرس: مهوش کهریزی      89-88روزهای شنبه هرهفته نیمسال دوم  01لغایت  8زمان ارائه درس:  ساعت 

 معارف اسالمی

 وآئین زندگی0نیاز: اندیشه اسالمی  درس و پیش

 

 هدف کلی درس : بررسی تفسیر موضوعات مختلف درقرآن

 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 آزمون پایان ترم -1

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 بعنوان مثال: هدف کلی جلسه اول: پاسخگویی به سواالت آزمون پایان ترم

 

 ویژه جلسه اول:اهداف 

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 به سواالت آزمون پایان ترم پاسخ دهد.  -0-06

 

 

 جمعی از نویسندگان -منابع: تفسیر موضوعی قرآن کریم

 

 روش تدریس: پرسش و پاسخ ، ارائه گزارش  کارگروهی ) ارائه تحقیق (

 

 ک آموزشیوسایل آموزشی : پاورپوینت ) اسالید ( ، نماهنگ ) کلیپ(، کتاب کم

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

شنبه های هر  درصد 53                        ارائه شفاهی     کوئیز

 هفته

 9لغایت  13/8

 9لغایت  8 1397/2/21 درصد 13                        آزمون کتبی    آزمون میان ترم 

 10لغایت  8 1398/4/2 درصد 04                        آزمون کتبی   پایان ترمآزمون 

شنبه های هر  درصد14                        ارائه شفاهی    حضور فعال در کالس

 هفته

 03/9لغایت  13/8

 

 از مواقع اضطراری ممنوع بودن خروج بغیر -2 -خاموش بودن تلفن همراه -0مقررات کالس و انتظارات از دانشجو: 

 

 

 



 

 

 قرآن کریمجدول زمانبندی درس:  تفسیر موضوعی                                                                                                 

 01لغایت  8روز و ساعت جلسه : شنبه ساعت 

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

 

 

1 1397/11/27 

 
 دکتر مهوش کهریزی بررسی آیات توبه در قرآن

2 1397/12/4 

 
 دکتر مهوش کهریزی در نهج البالغه 232برررسی حکمت 

 دکتر مهوش کهریزی قرآنبررسی آیات هدایت انسان ها در  1397/12/11 3

 دکتر مهوش کهریزی دالیل نیازمندی قرآن به تفسیر 1397/12/18 4

 دکتر مهوش کهریزی بررسی کتک زدن زنان در آیات قرآن 1397/12/25 5

 دکتر مهوش کهریزی بررسی آیات کنیز در قرآن 1398/1/17 6

 کهریزیدکتر مهوش  بررسی آیات ناامیدی از رحمت خدا 1398/1/24 7

 

 
2 

 دکتر مهوش کهریزی قرآن بررسی ارتباط با نامحرم در آیات 1398/1/31

 دکتر مهوش کهریزی جن در آیات قرآن 1398/2/7 9

 دکتر مهوش کهریزی اسرار ماندگاری قرآن در طول تاریخ 1398/2/14 11

 دکتر مهوش کهریزی میان ترم . کرسی آزاد اندیشی 1398/2/21 11

 دکتر مهوش کهریزی ثواب تالوت آیات قرآن 1398/2/28 12

 دکتر مهوش کهریزی  فلسفه و اهمیت نماز در آیات قرآن 1398/3/4 13

 دکتر مهوش کهریزی قرآن واسطه بودن مالئک و فرشتگان در آیات 1398/3/11 14

 دکتر مهوش کهریزی ویژگی های مفسرین قرآن 1398/3/18 15

 دکتر مهوش کهریزی آزمون پایان ترم 1398/4/2 16

 

 


