
 

 

 

 

  اهداف درس: 

 البالغه.آشنايي با عوامل اثرگذار و عوامل و موانع تربيت در نهج 

 آشنايي با مباني، اهداف، اصول و روشهاي تربيت در ساحت هاي عقالني، اخالقي، اجتماعي و ديني .

 آشنايي با برخي مباحث تطبيقي در نهج البالغه و قلمروهاي ديگر .

ايجاد زمينه براي بهره گيري از مباحث مذکور در مواجهه با مسائل، مشکالت و چالش هاي تربيتي و اخالقي 

 امعه معاصر .ج

 سرفصل هاي درس : 

 مفاهيم و کليات -جلسات اول و دوم : فصل اول

  عوامل و موانع تربيت در نهج البالغه -جلسه سوم تا ششم : فصل دوم

 تربيت عقالني در نهج البالغه  -جلسه هفتم و هشتم: فصل چهارم 

   تربيت اخالقي در نهج البالغه -جلسات نهم و دهم : فصل پنجم

 تربيت اجتماعي در نهج البالغه -جلسات یازدهم و دوازدهم : فصل ششم

 تربيت ديني در نهج البالغه -جلسات سیزدهم تا پانزدهم: فصل هفتم

 جمع بندي، نتيجه گيري، با هم نگري و توضيحات تکميلي جلسه شانزدهم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بسمه تعالی

 دوره كارشناسی ارشد              "تربیت در نهج البالغه "طرح درس 

 رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت        1398-99نیمسال دوم                           واحد  3به ارزش 

 1397 -ارات دانشگاه تهران چاپ اولانتش -منبع درس: كتاب تعلیم و تربیت در نهج البالغه از محمدرضا شرفی

ابتداي هر جلسه، يک اثر مرتبط با ( در بخش انتهايي کتاب معرفي شده است. ضمناً 3-1): منابع تکميلي در پيوست هايیادآوري

 درس )کتاب، پژوهش و يا مقاله( جهت آشنايي بيشتر دانشجويان محترم با ادبيات و آثار اين مبحث، معرفي مي شود.

 دانشجویان محترم در درس :محورهاي فعالیت 

 حضور کامل و فعال در کالس و مشارکت در مباحث درسي .1

 گزارش بخش هايي از کتاب تعليم و تربيت در نهج البالغه )مطابق جدولي که تقديم خواهدشد.( .2

کالس )شيوه نامه پيشنهادي در نهج البالغه و ارائه در  تهيه و تدوين مقاله آموزشي پيرامون يکي از موضوعات .3

 آن تقديم خواهدشد.(

 نهج البالغه 31مروري بر مباحث تربيتي، اخالقي و تاريخي نامه  .4

 پاسخ به پرسش هايي از قطعات پنجگانه و منتخب نهج البالغه .5

 در دو جلسه کارگاه عملي پژوهش در نهج البالغه حضور .6

 شرکت در آزمون پايان ترم   .7

 منظور مي شود. "نمره 10"و براي شرکت در آزمون پاياني نيز   "نمره10"( 6-1براي موارد )

)هماهنگي الزم در اين موارد توسط جناب آقاي قربانعلي دانشجوي محترم دوره دکتري و دستيار کالس انجام 

 خواهدشد.(

 نمره 5/2     .8

 نمره 5/2        . گزارش بخش تعيين شده جزوه 2

 و يا معرفي کتاب يا مقاله مرتبط  "موضوعات پیشنهادی"منتخب از مجموعه  موضوعپيرامون  . ارائه گزارش3

  دقيقه ( 5- 10زمان نقد، نظر و جمع بندي بحث:   مدت ،دقيقه  10)مدت زمان ارائه گزارش: 

 نمره 5/2 

 2       نمره (  25/0. شرکت در کوييزها )شش نوبت، هر کوييز 4



 

 از درس و امتحان پايان ترم مي باشد.  محرومیت دانشجو: به لحاظ رعايت مقررات آموزشي، سه جلسه غيبت به منزله یادآوري

 محسوب مي شود.  یک جلسه غیبتهر سه جلسه تأخير، معادل -

، زمينه بهره گيري هرچه بيشتر حضور به موقع و فعال و شركت در مباحث كالسانتظار مي رود دانشجويان محترم با -

 از درس را فراهم آورند.

 با آرزوي توفیق روزافزون -والسالم 


