
 
 
 
 

 بسمه تعالی 

اسدآباد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   

پزشکی علوم و توسعه آموزش  مرکز مطالعات  

 کمیته برنامه ریزی درسی

 

 تاریخ امامت طرح درسفرم 

 

 شرح درس:

 واحد تئوری و در هفده جلسه ارائه می گردد.  2در قالب  امامت درس تاریخ  
 

 منابع: 

نشر معارف، ، منتظرالقائمتالیف دکتر اصغر ، امامت تاریخ   
 

 ارزشیابی:

 ▪پایانی       □تکوینی ارزشیابی:  

 20نمره کل:

 نمره   14ترم: آزمون پایان      نمره    ترمآزمون میان      5تکلیف:        -     کوئیز:      1  :حضور فعال

   □ جور کردنی           □ صحیح و غلط            □  چند گزینه ای          □ تشریحی     □ شفاهی:   میان ترم آزموننوع 

 □ جور کردنی            □ صحیح و غلط            ▪ چند گزینه ای           □تشریحی       □ شفاهی   پایان ترم: نوع آزمون
 

 پرستاری   -داشت عمومیهب رشته و مقطع تحصیلی: امامت تاریخ    عنوان کامل درس:

 نداردنیاز:  پیش اولنیمسال:     1401-1402سال تحصیلی: 

 نفر  50تعداد فراگیران: 2:تعداد واحد

- 10 ساعت -61گروه   شنبه هازمان برگزاری کالس) یک

8:) 

 (62گروه 14-16دوشنبه ها)

 □کارآموزی         □عملی        ▪ تئورینوع درس: 

 07/11/1401خاتمه کالس: تاریخ 02/07/1401شروع کالس: تاریخ

 shourcheh61@gmail.comپست الکترونیک مدرس: بهروز شورچه  دکتر  نام و نام خانوادگی مدرس: 

  مدرس مسئول درس: گروه مدرسین:



 ای از مقررات آموزشی در کالس درس:گزیده

 کالس حاضر باشد. دانشجو موظف است قبل از حضور استاد در  ➢

 خاموش کردن تلفن همرا در کالس درس الزامی است. ➢

   .باشدسواالت و آمادگی برای یادگیری میپاسخ به   ،کت فعال در بحثشامل شردرس  دانشجو در کالس های فعالیت ➢

 . خواهد شدشود، درس مربوطه حذف ساعات جلسات  17/4در صورتی که غیبت دانشجو در کالس بیش از  ➢

ای دانشجویان طبق  پوشش حرفه و  نامه رفتارگی کارشورای عالی انقالب فرهن 258استناد آیین نامه مصوب جلسهبه  ➢

 لیست پیوست توسط اساتید تکمیل خواهد گردید. 
 

 :هدف کلی درس

 دانشجویان با تاریخ امامتآشنایی با  

 

 10/07/1401تاریخ:       – جلسه اول

وسایل   روش تدریس  حیطه رفتاری اهداف  عنوان مبحث: 

 آموزشی 

 : دانشجو در پایان درس از تولد تا خالفت   )ع(امام علی

  امام علی )ع( را  تولد و زندگیشرحی از   -1

 بیان نماید. 

 

عالقه نشان    مفاهیم  این    دانشجو نسبت به  -2

 دهد.

 

حیطه  

 شناختی 

 

حیطه  

 عاطفی 

 

 

 

 سخنرانی 

 

 وایت برد 

 سامانه مجازی 

 17/07/1401تاریخ:   – جلسه دوم

وسایل   روش تدریس  حیطه اهداف رفتاری  عنوان مبحث: 

 آموزشی 

حیات امام علی)ع( پس از  

 رحلت رسول خدا)ص( 

 دانشجو در پایان درس: 

شرحی از زمانه و زندگی امام علی)ع(  -1

 . پس از رحلت رسول خدا را بیان نماید

 

 

در این زمینه توجه  به مباحث مطرح    -2

 دهد. نشان  

 

حیطه  

 شناختی 

 

 

حیطه  

 عاطفی 

 

 

 

 سخنرانی 

 

 

 

 

 

 

 وایت برد 

 سامانه مجازی 

 07/1401/ 24تاریخ:   – ومجلسه س

وسایل   روش تدریس  حیطه اهداف رفتاری  عنوان مبحث: 

 آموزشی 



 دانشجو در پایان درس:  سقیفه

 حادثه سقیفه را تبیین نماید.-1        

 

مختصات، عناصر و مالحظات  قادر به بیان    -2

   مسأله سقیفه باشد.

 

حیطه  

 شناختی 

 

حیطه  

 عاطفی 

 

سخنرانی و  

 پرسش و پاسخ 

 

 

 وایت برد  

سامانه آموزش  

 مجازی 

 01/08/1401تاریخ:   – مجلسه چهار

وسایل   روش تدریس  حیطه اهداف رفتاری  عنوان مبحث: 

 آموزشی 

 دانشجو در پایان درس:  تشیع

معانی اصطالحی تشیع را تعریف -1

 نماید. 

 

حساسیت دانشجو نسبت به    -2

 افزایش یابد.   تعاریف دقیق تشیع

 

 

حیطه  

 شناختی 

 

 

حیطه  

 عاطفی 

 سخنرانی   

 پرسش و پاسخ 

 وایت برد 

 سامانه مجازی 

 08/1401/ 08تاریخ:   – مجلسه پنج 

وسایل   روش تدریس  حیطه اهداف رفتاری  عنوان مبحث: 

 آموزشی 

 دانشجو در پایان درس:  امامت 

تعاریف و معانی امامت در فریقین را بیان  -1

 نماید. 

 

و معنی   »امام«ه  های برجستبه ویژگینسبت  -2

 نشان دهد.توجه      امام در تشیع

حیطه    

 شناختی 

 

 

حیطه  

 عاطفی 

 سخنرانی   

 پرسش و پاسخ 

 وایت برد   

سامانه آموزش  

 مجازی 

 08/1401/ 15تاریخ:   – مجلسه شش

وسایل   روش تدریس  حیطه اهداف رفتاری  عنوان مبحث: 

 آموزشی 

وصایت و جانشینی انبیاء در  

 قرآن کریم

 دانشجو در پایان درس: 

جایگاه وصایت و جانشینی انبیا  شرحی از  -1

 در قرآن را بیان نماید. 

 

جایگاه وصایت پیامبران و  قادر به تفکیک    -2

 مکاتب و اندیشه ها باشد. انبیا در قرآن و دیگر  

 

 

حیطه    

 شناختی 

 

حیطه  

 عاطفی 

 وایت برد    سخنرانی   

سامانه آموزش  

 مجازی 

 22/08/1401تاریخ:   –  مجلسه هفت

وسایل   روش تدریس  حیطه اهداف رفتاری  عنوان مبحث: 

 آموزشی 



 دانشجو در پایان درس:  نظام امامت از دیدگاه شیعه

اندیشه شیعه را شرح  جایگاه و نظام امامت در  -1

 .دهد

تعاریف امامت در  به تقسیم بندی واضحی از    -2

 دیدگاه فرقه های مختلف اسالمی دست یابد. 

حیطه  

 شناختی 

 

حیطه  

 عاطفی 

 وایت برد  سخنرانی 

سامانه آموزش  

 مجازی 

 08/1401/ 29تاریخ:   – مجلسه هشت

وسایل   روش تدریس  حیطه اهداف رفتاری  عنوان مبحث: 

 آموزشی 

امام علی)ع( در دوران خلفای  

 سه گانه

 دانشجو در پایان درس: 

شرحی از مواضع و راهبردهای امام علی)ع(  -1

 در دوران خالفت خلفای سه گانه را بیان نماید. 

 

امام  ه فلسفه راهبردها و موضع گیری های  ب  -2        

 دهد. علی در این دوران توجه نشان  

حیطه  

 شناختی 

 

 

حیطه  

 عاطفی 

 وایت برد  سخنرانی 

سامانه فضای  

 مجازی 

 06/09/1401تاریخ:   – مجلسه نه

وسایل   روش تدریس  حیطه اهداف رفتاری  عنوان مبحث: 

 آموزشی 

 دانشجو در پایان درس:  روزگار خالفت امام علی)ع( 

شرایط و ویژگی های خالفت امام ع و   -1

تفاوت های بیعت مردم با ایشان نسبت به  

 بیان نماید. سایر خلفا را  

 

اقدامات و اصالحات سیاسی،  به تفاوت    -2

دینی، اجتماعی و اقتصادی آن حضرت در 

 دوران خالفتش توجه نشان دهد. 

 

 

حیطه  

 شناختی 

 

 

 

حیطه  

 عاطفی 

 وایت برد  سخنرانی 

سامانه آموزش  

 مجازی 

 13/09/1401تاریخ:   – مجلسه ده

وسایل   روش تدریس  حیطه اهداف رفتاری  عنوان مبحث: 

 آموزشی 

دوران امامت امام حسن و  

 امام حسین علیهما السالم 

 دانشجو در پایان درس: 

زندگی و زمانه امام حسن و امام حسین علیهما  -1

 السالم ،اقدامات و راهبردهای آنان را تشریح نماید.

و    بتواند دسته بندی واضحی از اقسام مخالفان  -2

   تفاوت شرایط و اوضاع آن دو امام را انجام دهد.

 حیطه 

 شناختی 

 

 

حیطه  

 عاطفی 

 سخنرانی 

 پرسش و پاسخ 

 وایت برد 

سامانه آموزش  

 مجازی 

 20/09/1401تاریخ:   –م  یازدهجلسه 

وسایل   روش تدریس  حیطه اهداف رفتاری  عنوان مبحث: 

 آموزشی 



 دانشجو در پایان درس:  دوران امام سجاد )ع( 

شرحی از وقایع و موضع گیری های امام  -1

 سجاد ع را ارائه دهد. 

 

تاثیرات مواضع آن حضرت و  به نحوه  -2

پیامدهای قیام عاشورا در آن دوره، توجه نشان  

 دهد.

حیطه  

 شناختی 

 

 

حیطه  

 عاطفی 

 وایت برد  سخنرانی 

آموزش   سامانه 

 مجازی 

 27/09/1401تاریخ:   –جلسه دوازدهم  

وسایل   روش تدریس  حیطه اهداف رفتاری  عنوان مبحث: 

 آموزشی 

دوران شکوفایی فرهنگی  

 امامت 

 دانشجو در پایان درس: 

شرحی اقدامات و مواضع علمی و فرهنگی امام باقر  -1

 و امام صادق)ع( را بیان نماید. 

 

و  -2 از کنش های علمی  واضحی  قابل  بندی  تقسیم 

 . نمایدفرهنگی آن دو امام و تاثیرات آن را ارائه  

حیطه  

 شناختی 

 

 

حیطه  

 عاطفی 

 وایت برد  سخنرانی 

آموزش   سامانه 

 مجازی 

 04/10/1401تاریخ:   –جلسه سیزدهم  

وسایل   روش تدریس  حیطه اهداف رفتاری  عنوان مبحث: 

 آموزشی 

دوران امامت امام کاظم و  

 امام رضا علیهم السالم 

 دانشجو در پایان درس: 

دوران امام کاظم و امام  اوضاع سیاسی و اجتماعی  -1

 رضا علیهما السالم را بیان نماید. 

 

اقدامات آن دو    از  تقسیم بندی واضحیبه   -2

 دست یابد. امام، و نیز قیام های آن دوره  
 

حیطه  

 شناختی 

 

حیطه  

 عاطفی 

 وایت برد  سخنرانی 

سامانه آموزش  

 مجازی 

 11/10/1401تاریخ:   –جلسه چهاردهم 

وسایل   روش تدریس  حیطه رفتاری اهداف  عنوان مبحث: 

 آموزشی 

دوران امامت امام جواد و امام  

 هادی علیهما السالم 

 دانشجو در پایان درس: 

اوضاع سیاسی و فرهنگی این دوره را تبیین   -1

 نماید. 

 

ویژگی ها و شرایط سیاسی و فرهنگی   نسبت به-2

 این دوره توجه نشان دهد. 

حیطه  

 شناختی 

 

 

حیطه  

 عاطفی 

 سخنرانی  

 پرسش و پاسخ 

 وایت برد 

سامانه آموزش  

 مجازی 

 18/10/1401تاریخ:   –جلسه پانزدهم 

وسایل   روش تدریس  حیطه اهداف رفتاری  عنوان مبحث: 

 آموزشی 

امامت حسن بن علی  

 عسکری)ع( 

حیطه   دانشجو در پایان درس: 

 شناختی 

 وایت برد  سخنرانی 



شرایط سیاسی و فرهنگی دوره امام حسن  -1

 عسکری)ع( را بیان نماید. 

 

بتواند اقدامات و راهبردهای امام حسن عسکری ع    -2

 در رابطه با مخالفان را ارزش گذاری نماید. 

 

 

حیطه  

 عاطفی 

 19/10/1401تاریخ:    –جلسه شانزدهم 

وسایل   روش تدریس  حیطه اهداف رفتاری  عنوان مبحث: 

 آموزشی 

 دوران وکالت و وصایت    

 و                  

 امامت حضرت مهدی)عج(   

 دانشجو در پایان درس: 

سازمان وکالت در نظام امامت را بیان نماید. و  -1

دوران سفارت و غیبت حضرت مهدی)عج( را شرح  

 دهد.

 

وکالت، سفارت و غیبت توجه نشان  به ماهیت    -2

 دهد.

 
 

حیطه  

 شناختی 

حیطه  

 عاطفی 

 

 وایت برد  سخنرانی 

سامانه آموزش  

 مجازی 

 

 20/10/1401تاریخ:   –جلسه هفدهم 

وسایل   روش تدریس  حیطه اهداف رفتاری  عنوان مبحث: 

 آموزشی 

 سخنرانی   - رفع اشکال   

 

 وایت برد 

سامانه آموزش  

 مجازشی 

 

 

 EDCریزی درسی  کمیته برنامه معاون آموزشی دانشکده  مدیر گروه  امضای استاد نام و 

 خانم زینب مکوندی  الهه عزتیدکتر  دکتر زینب مکوندی بهروز شورچه 

 


