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 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

 پزشکیدانشکده 

 یار گروه معارف اسالمید؛ استامحمد کرمیدکتر 

 99-99سال تحصیلی  اول ، نیمسالپزشکی؛ دانشکده 2اندیشه اسالمی طرح درس 

 

 

 81-89شنبه ساعت -)برادران(مخاطبان: دانشجویان پزشکی                                                       2اندیشه اسالمی عنوان درس: 

 8اندیشه اسالمی نیاز و یا همزمان:درس پیش                                             واحد نظری             2واحد: و نوع تعداد 

  محمد کرمیمدرس: دکتر                                                                       دقیقه99زمان ارائه درس:   

 

 

 

 شرح درس:

شناخت اجمالی مسیحیت و شریعت یهود و  دین اسالم هدف از این درس، آشنایی دانشجویان با مبانی و آموزه های بنیادین

به بعثت انبیاء و ویژگی های آنها در پرتو تحلیل عقالنی  با تایید متون دینی  و تحلیل علل تکامل ادیان است و پس از آن، نیاز

است.شناخت اسالم و عدم تحریف لفظی متن مقدس دین اسالم ودر پایان نیاز به تشکیل حکومت اسالمی در عصر غیبت و 

از . حث مهم این درس استرهبری آن و ویژگی های حاکم جامعه اسالمی، بر اساس دالیل عقلی و نقلی ، از جمله مبا

را  دین اسالم و نبوت و نیاز بشرامروز به دین  دانشجویان بتوانند مفاهیم بنیادین  اهداف رفتاری این درس آن است که

های آشنا شوند، مهارت مکاتب مهم بشری در حوزه مباحث دینیبیان کنند، با  قرآنی و روایات معصومین،براساس آموزه های 

را به مشتشکل و پاسخ به آن و نحوه رفتار با  واجهه با شبهات مطروحه در باب دین اسالم و حکومت اسالمیممورد نیاز در 

 .آشنا شوند نبوت، مرجعیت و حکومت اسالمی دست آورند، با مفاهیم بنیادین مباحث 



 هدف کلی:

رو و نیز چرایی  پیش درپاسخگویی به شبهاتآمادگی نظری و دین اسالم، نبوت و ویژگی های آنها بنیادینآشنایی و شناخت مفاهیم 

 تشکیل حکومت اسالمی در عصر غیبت.

 

 جلسات:کلی اهداف 

 

 1جلسه 

 

دین و تعریف طرح کلیات 

 از جهت لغوی و اصطالحی

  و رابطه ادیان با یکدیگر

 

 

 2جلسه 

های ذهنی با پرسش آشنایی 

در باب دین  دانشجویان

  وادیان:

 دسته بندی و منزه کردن آن

 

 

 3جلسه 

 

 

دین و پیشینه یهودیت و 

مسیحیت و عوامل گسترش 

 تمدن اسالم

 

 4جلسه 

 

 

نبی و رسول: تفاوت و نیاز 

 به انبیاء از منظر عقل ونقل

 

 5جلسه 

 

 

 ویژگی های انبیاء

 

 6جلسه 

 

 

ویژگی های سیستم 

 قانونگذاری در اسالم

 

 7جلسه 

 

 

نگوالریسم و یپلورالیسم ، س

مبانی و نقد شمول گرایی: 

 آنها

 

 8جلسه 

 

 آزمون میان ترم



 

 

 9جلسه 

 

 علم ودین و

 شناخت اسالم

 

 

  11جلسه 

 

 

 

تحریف واقسام آن: علل 

 عدم تحریف قرآن

 

 11جلسه 

 

 

منابع استخراج احکام و 

علوم دخیل در برداشت از 

 دین

 

 12جلسه 

 

 

حکومت و دالیل عقلی 

 تشکیل حکومت

 

 13جلسه 

 

 

دالیل عقلی ونقلی ولی فقیه: 

 آن

 

 14جلسه 

 

 

 ویژگی های ولی فقیه

 

 15جلسه 

 

 

 کرسی آزاداندیشی

 

 

 16جلسه 

 

 

حاکم جامعه 

  اسالمی:انتصاب یا انتخاب

 

 

 اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 جلسه اول

 دین از جهت لغوی واصطالحی و رابطه ادیان با یکدیگر و تعریفطرح کلیات : هدف کلی



 :اهداف ویژه

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .تعریف علمی نماید دانشجو بتواند دین را از جهت لغوی و اصطالحی .8

 .رابطه ادیان را با یک دیگرتبیین نماید .2

 

 جلسه دوم

 آنها کردندسته بندی و منزه ذهنی دانشجویان؛  پرسش هایآشنایی  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .بحث بگذارد دین و نیاز به آن بهذهنی خود و دیگر فراگیران را در زمینه  ، پرسش ها وشبهاتهادغدغه .8

 نماید. و ودریک بسته منظم، مرتب  بندیمسائل اصلی را به کمک مدرس اولویت .2

 

 مجلسه سو

 عوامل گشترش تمدن اسالم و و مسیحتپیشینه یهودیت آشنایی با  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 کند. بیانرا پیشینه مختصری از مسیحیت و یهودیت .8

 .برشماردرا  تفاوتهای اصولی و احکامی آن دو .2

 نماید. عوامل گسترش تمدن اسالم رادر گذشته با اکنون مقایسه و تحلیل .3

 

 مجلسه چهار

 مفاهیم نبی و رسول و تفاوت آن و دالیل عقلی ونقلی نیاز بشر به انبیاءآشنایی با  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 کند. را تشریح نبوت و رسالت .8

 .را برشمارد تفاوت نبی با رسول .2

 .دالیل نقلی و عقلی نیاز به انبیاء را بیان نماید .3

 

 



 جلسه پنجم

 انبیاءویژگی های آشنایی با  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .صفات اختصاصی انبیاء را برشمارد .8

 .آن ویژگی ها را تبیین و تشریح نماید .2

 .دالیل اثبات عصمت انبیا از منظر عقل و نقل بیان نماید .3

 

 جلسه ششم

 سیستم قانونگذاری در اسالم: ویژگی ها و تبیین آنهاآشنایی با  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .علل نیاز به قانون از منظر عقل را فرا گیرد .8

 احصا نماید. ویژگی های سیستم قانونگذاری در اسالم را .2

 نماید. راهکار نظری در تفاوت قوانین بشری و الهی را بیان .3

 

 جلسه هفتم

 گرایی مکاتب مختلف در باب دین:پلورالیسم، سینگوالریسم و شمولآشنایی  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .را بشناسد علل ظهور مکاتب پلورالیسم و سینگوالریسم .8

 نماید. شمول گرایی در دین را تعریف .2

 را بیان نماید. مکاتب فوقرفت از مشکالت راهکارهای  کاربردی جهت برون .3

 

 جلسه هشتم

 جلسات پیشین ترم و مرور مباحث کلیبرگزاری آزمون میان هدف کلی:

 وارزشیابی میانی دانشجو کسب نمره الزم :اهداف ویژه

 



 جلسه نهم

 در رابطه علم و دین و شناخت اسالم: اعجاز مباحث اصلی آشنایی با مسائل و  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .رابطه علم ودین را شرح نماید .8

 را احصا نماید. انواع روابط آن دو .2

 را بیان نماید. آن دورفت از مشکالت جهت برون تفکر اسالمی راراهکارهای  .3

 

 جلسه دهم

 با تحریف و اقسام آن:لفظی و معنویآشنایی  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را تعریف کند. تحریف .8

 نماید. و سپس تعریف را احصا اقسام تحریف .2

 حوزه را بیان نماید. شبهات اینرفت از راهکارهای عملی و کاربردی جهت برون .3

 

 جلسه یازدهم

  با منابع استخراج احکام و علوم الزم در آنآشنایی  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را تعریف کند. فقاهت و اجتهاد .8

 را احصا نماید. اصلی در این زمینه منابع .2

 این حوزه را بیان نماید. از شبهاترفت راهکارهای عملی و کاربردی جهت برون .3

 

 جلسه دوازدهم

 در اسالم حکومت اسالمی و دالیل عقلی ونقلی ضرورت تشکیل حکومتآشنایی با  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:



 کند. بیانرا  ضرورت تشکیل حکومت .8

 احصا نماید. در اسالم راحوزه  دالیل عقلی و نقلی این .2

 این حوزه را بیان نماید. پاسخگویی به شبهات جدید درراهکارهای عملی و کاربردی جهت  .3

 

 جلسه سیزدهم

 با کلیات و مبانی والیت فقیهآشنایی  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را تعریف کند. و ولی فقیه یتوال .8

 را احصا نماید.این حوزه  دالیل عقلی ونقلی .2

 این حوزه را بیان نماید. شبهات از رفتراهکارهای عملی و کاربردی جهت برون .3

 

 جلسه چهاردهم

 ویژگی های والیت فقیهآشنایی با  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .نام ببردرا  ویژگی های ولی فقیه .8

 نماید. شرحرا  ویژگی های ولی فقیه .2

 این حوزه را بیان نماید. پاسخگویی به شبهات راهکارهای عملی و کاربردی جهت  .3

 

 جلسه پانزدهم

 مباحث اصلی دانشجویان در قالب کرسی آزاداندیشیآشنایی با مسائل و  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 با کلیات مبحث مورد ارائه آشنا گردد. .8

 را احصا نماید. بحثمسائل اصلی  .2

 رفت از مشکالت حوزه مورد بحث را بیان نماید.راهکارهای عملی و کاربردی جهت برون .3

 

 جلسه شانزدهم



  والیت یا وکالت-حاکم جامعه اسالمی: انتصاب یا انتخاب هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 کند. مقصود از انتصاب را بیان .8

 نماید. انتخاب را تبیین .2

 این حوزه را بیان نماید.و شبهات  رفت از مشکالت راهکارهای عملی و کاربردی جهت برون .3

 روش تدریس:

  سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ

 برد، دیتا پرژکتورهای کمک آموزشی: وایترسانه

 ترم: داردترم و پایانامتحان کتبی میان

 

 شیوه ارزشیابی واحد نظری

 به قواعد کالس و مشارکت فعال احترام ده درصد

 )آزمون مجازی(و ارایه گواهی شرکت فعاالنه در فضای مجازی ده درصد

 ترمآزمون میان درصد 29

 ترمآزمون پایان درصد 19

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو:

 :موثرتر به نکات ذیل توجه کندبا توجه به حجم مطالب و انتزاعی بودن آن از دانشجو انتظار می رود جهت یادگیری 

 السک و ورود پیش از استاد بهمنظم و دقیق  ضورح -

 شرکت در بحث گروهی - 

  های همراهممنوعیت هرگونه استفاده از گوشی -

  و آمادگی برای پرسش های شفاهی مطالعه قبلی

 مراجعه به منابع معرفی شده 

............................................................ 

 EDOامضای مسئول نام ودکتر محمد کرمی  نام و امضای مدیر گروه:               دکترمحمد کرمینام و امضای مدرس:

 پزشکیدانشکده:                                                              :



 

 

 

 

 

 

 

 

 تعالیباسمه 

 

 جدول جلسات                                                   2اندیشه اسالمی عنوان درس:  

 16-18شنبه ها:  روز و ساعت جلسه:

 وسایل کمک آموزشی          روش                      محتوا                                    جلسه                                             

 دین و تعریف طرح کلیات  1جلسه 

  ازجهت لغوی واصطالحی

 

سخنرانی و گفتگوی 

 گروهی

 کتاب-پاورپوینت

آشنایی با مسائل و  2جلسه

های ذهنی دغدغه

 دانشجویان؛ 

 تقسیم و تنقیح آنها

 

سخنرانی و گفتگوی 

 گروهی

 -پاورپوینت

دین وپیشینه [ن و علل  3جلسه

 اسالمگسترش تمدن 

سخنرانی و گفتگوی 

 گروهی

 پاورپوینت

نبی و رسول: تفاوت و نیاز  4جلسه

 به انبیا از منظر عقل ونقل

سخنرانی و گفتگوی 

 گروهی

 پاورپوینت

سخنرانی و گفتگوی  ویژگیها ی انبیا 5جلسه

 گروهی

 پاورپوینت

ویژگی های سیستم  6جلسه

 قانونگذاری در اسالم

سخنرانی و گفتگوی 

 گروهی

 پاورپوینت

پلورالیسم، سینگوالریسم و  7جلسه

 شمول گرایی: مبانی و نقد

سخنرانی و گفتگوی 

 گروهی

 پاورپوینت

 -  - آزمون میان ترم 8جلسه



سخنرانی و گفتگوی  علم ودین و رابطه آن دو 9جلسه

 گروهی

 پاورپوینت

تحرف واقسام آن وعلل  11جلسه

 عدم تحریف قرآن

سخنرانی و گفتگوی 

 گروهی

 پاورپوینت

منابع استخراج احکام در  11جلسه

 اسالم و علوم مرتبط با آن

سخنرانی و گفتگوی 

 گروهی

 پاورپوینت

حکومت  ودالیل عفلی  12جلسه

 تشکیل

سخنرانی و گفتگوی 

 گروهی

 پاورپوینت

ولی فقیه: دالیل عقلی ونقلی  13جلسه

 آن

سخنرانی و گفتگوی 

 گروهی

 پاورپوینت

سخنرانی و گفتگوی  ولی فقیهویژگی های  14جلسه

 گروهی

 پاورپوینت

سخنرانی و گفتگوی  کرسی آزاداندیشی 15جلسه

 گروهی

 پاورپوینت

حاکم جامعه اسالمی:  16جلسه

 انتصاب یا انتخاب

سخنرانی و گفتگوی 

 گروهی

 پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 منابع:

 قرآن کریم .8

 نهج البالغه .2

 و دکتر محمد محمد رضایی. نشر معارف آیت اهلل سبحانی2اندیشه اسالمی  .3

 آیت اهلل جوادی آملی. نشر اسرا .والیت فقاهت .4

 

 

 

 


