
 بسمه تعالی 

 

 پزشکیدانشکده 

 1400-1401سال تحصيلی   اول لنيمسا

 

 اندیشه ها و وصایای امام خمينینام درس: 

 واحد 2: تعداد واحد

 نظری نوع واحد:

 پزشکی عمومی مقطع و رشته تحصيلی: 

 -:  یا همزمان دروس پيشنياز
 

 گروه استادان مدرس :
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با توجه به اهمیت انقالب اسالمی و درس وصایا و اندیشه های امام خمینی در این کالس تالش می شود تا با تدریس و ارائه  مقدمه:

خت آنها در این موارد کمک با جذب دانشجویان به شنا ٬آرمان ها و شخصیت و وصایای امام خمینی ٬مطالب مختلف پیرامون اندیشه ها

   شود و راههایی را فراروی دانشجویان بگذارد.

 و شخصیت امام خمینی می باشد. آرمان ها  ٬ویژگی ها ٬هدف کلی از تدریس این درس شناخت اندیشه ها :هدف کلی

 اهداف رفتاری:   

اندیشه ها  ٬رفتاری امام به عنوان الگویی برای دانشجو خصوصیات اخالقی و ٬شناخت در زمینه دین اسالم هدف اصلی امام به دانشجو -1

 و گفته های امام به عنوان نشان دادن راهی به دانشجو برای آینده سازی انقالب اسالمی
 

تشویق دانشجویان به مشارکت فعال در کالس با  ٬تدریس مطالب و سرفصل های کتاب در کالس و تحلیل و بررسی آنها روش تدریس:

تهیه پاورپوینت و تشکیل گروههای واتساپ و پیج اینستاگرام پیرامون مباحث درسدر جهت فراگیری  ٬ب پیرامون مباحث درسارائه مطال

به این ترتیب بخشی از زمان کالس به تدریس مباحث توسط استاد و بخشی هم به ارائه مطالب توسط استاد بهتر دانشجویان و....

 اختصاص می یابد.



  دیدول زمانبنج

 ارائه دهنده رئوس مطالب ردیف

  ویژگی های امام خمینی و خاطراتی از زندگی ایشان و زندگینامه ایشان جلسه اول

ه مختصری از تاریخ غرب از قرون وسطی تا معاصر و تاثیرات انقالب خال معنویت در اروپا ارائ جلسه دوم

 اسالمی در دوره معاصر) عصر معنویت دستاورد امام خمینی(

 

  ضرورت و اهمیت آن ٬وصیت و وصیت نامه نویسی در اسالم جلسه سوم

  دورنمای وصیت نامه و چرا حدیث ثقلین جلسه چهارم

  شیعی -ات و مفاهیم اسالمیتشیع و برخی از اصطالح جلسه پنجم

  دین و سیاست) بخش اول( جلسه ششم

  بخش دوم جلسه هفتم 

  پیروزی و اهداف ٬انقالب اسالمی و امتیاز در علل و اسباب پیدایی جلسه هشتم

  ملت ولی نعمتان انقالب اسالمی جلسه نهم

  امت اسالمی و مستضعفان) بخش اول( جلسه دهم

  می و مستضعفان) بخش دوم(امت اسال جلسه یازدهم

 :فعاليتهای فراگيران

در موضوعات مختلف مربوط به درس از جمله معرفی کتابهای امام خمینی و ارائه مطالبی در ارائه مطالب مربوط در کالس  -1

عکس  ٬کلیپ ٬مورد آنها و موضوعاتی مربوط به مباحث درس که توسط مدرس به دانشجو پیشنهاد می شود. تهیه پاورپوینت

 نوشت و خالصه نویسی پیرامون مباحث درس 

 ارزشيابی: روش

اهمیت بیشتری به حضور در کالس و فعالیت دانشجویان  با توجه به انگیزه کم دانشجویان به درس های عمومی و تشویق بیشتر آنها-1

پایان هم امتحان پایان ترم گرفته می شود. در کل هدف ارزشیابی درس وصایا توسط اینجانب ایجاد انگیزه و عالقه  داده می شود ولی در

و شناخت دانشجویان نسبت به امام خمینی و آرمان های ایشان بوده است که تا کنون هم خدا راشکر با مشاهده ارزشیابی ها شاهد 

 موفقیت در این زمینه بوده ام.

 رسمنایع د

خالصه ای از ویژگی  -2رهیافت تحلیلی به وصیت نامه سیاسی الهی امام روح اهلل نوشته محمد نصیری و همکارانکتاب  بخش بیشتر-1

مختصر گذری بر تاریخ غرب از قرون وسطی تا معاصر  -۳های امام از زبان اطرافیان امام که از کتاب پابه پای آفتاب انتخاب شده است

 فوکو و... ٬انقالب اسالمی می شود با توجه به منابع مختلف تاریخ فلسفه و اندیشه های غرب از جمله توین بی که مرتبط با تاریخ
 



  حوزه و دانشگاه دکترین وحدت  دوازدهم جلسه

  وظایف و رسالت ٬کارگزاران انقالب اسالمی جلسه سيزدهم

  والیت فقیه و پویایی انقالب و جمهوری اسالمی جلسه چهاردهم

  آسیب شناسی انقالب و جمهوری اسالمی جلسه پانزدهم

  قالب اسالمیدستاوردهای ان جلسه شانزدهم

 


