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 مقدمه:

 
 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد 

 . معنا شناسی و جایگاه اخالق کاربردی1

 . اخالق دانش اندوزی2

 . اخالق پژوهش3

 . اخالق نقد4

 . اخالق معیشت5

 . اخالق  معاشرت6

 جنسی. اخالق 7

 . اخالق سیاست ) اخالق زمامداری (8

 . اخالق مناظره و گفتگوی علمی8

 

 

 

 

 هدف كلي 
 آشنايی با جايگاه علم در اسالم

…………………………….. 

رشته های  –کارشناسی مقطع و رشته تحصیلی:عمومی               گروه آموزشی:       پرستاری حضرت زینب)س( الرستاندانشکده :  

 پرستاری وکارشناسی اتاق عمل 

 2 :  تعداد واحد آیین زندگی ) اخالق کاربردی (:  نام درس

 عمومی نوع واحد :

 ها  شنبهروز و ساعت برگزاری کالس:   نداردپیش نیاز:

 17 -11ساعت :  

 کالسهای دانشکدهمکان برگزاری:

 عبداهلل نجاریمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:مسئول برنامه :  

 عبداهلل نجاریتهیه و تنظیم : 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اهمیت و ضرورت فراگیری دانش و دانش اندوزی در  اسالم را فراگیردالف( 

 با تاثیر پارسایی بر تعقل و دانش اندوزی ، در تقویت تقوای خود کوشش بیشتر می کند ب( 

 نع دستیابی به علم حقیقی آشنا شدبا مواج( 

 د( با فضایل اخالقی در کسب دانش ، بشری کسب فضایل و راه علمی آن را فراگیرد.

 

 هدف كلي 
 اهمیت و جايگاه و ضرورت پژوهش

…………………………….. 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 با وظایف اخالقی خود در مقام یک پژوهشگر یا نویسنده آشنا شودالف ( 

 ضمن آشنایی  نقش پیش فرض  های ارزشی در پژوهش های علمی ، در تصحیح و تقویت ارزشی خود بکوشدب( 

 آسیب های اخالقی در مقام پژوهش را شناسایی کرده و انگیزه قوی برای اجتناب از آن ها کسب نماید ج(
 

 هدف كلي 
 آشنايی با اخالق معاشرت و شناخت و انتخاب دوست

…………………………….. 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

شکل گیری شخصیت فردی ، اجتماعی و دینی خود در انتخاب معاشران دقت ضمن آشنایی با تاثیر فوق العاده معاشرت در الف( 

 کند.

 با معیار معاشرت آشنا شود و این اصل به کار گیرد.ب( 

 به اهمیت و جایگاه مهم فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر در اسالم آشنا شودج( 

 ید.د( در انتخاب دوست شایسته و دوری از دوستان نا شایست کوشش نما
 

 هدف كلي 
 آشنايی با اخالق جنسی و ديدگاه اسالم 

…………………………….. 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 های افراطی و تفریط و تعدیل در باره ی غرایز جنسی آشنا می شودبا دیدگاه الف ( 

 ب( با معنا و مفهموم عفت جنسی و غیرت و حسادت آشنا می گردد

 معیارهای انتخاب همسر واقف می گردد.ج( به 

 

 روش آموزش 
 

   سخنرانی وپرسش و پاسخاستفاده از پاورپوینت 

 شرايط اجراء
 

  امكانات آموزشي بخش 



  و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

   آموزش دهنده 

   :اساتید بخش معارفاساتیدمربوطه 

  منابع اصلي درسي: 
(کاربردیآیین زندگی ) اخالق   

 

  ارزشيابي 

 
 نحوه ارزشیابی         

 

  نحوه محاسبه نمره كل 

 28 

 1022 

 

 مقررات 

 01 

 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



20/6/1400 91-91 

 

 

 معنا شناسی اخالق

 انواع پژوهش های اخالقی

 توصیفی

 هنجاری

 فرا اخالق

 عبداهلل نجاری

پرسش 

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب  

 تاب

کتاب آیین 

زندگی ) 

اخالق 

 کاربردی (

 پرسش وپاسخ

27/6/1400 

 اهمیت دانش اندوزی   91-91

موانع دستیابی به علم 

 حقیقی

 تقلید کورکورانه 

 شتاب زدگی 

 پیروی از حدس و گمان

 

 

 
 عبداهلل نجاری

 

پرسش 

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

و لب  پرژکتور

 تاب

کتاب آیین 

زندگی ) 

اخالق 

 کاربردی (

 پرسش وپاسخ



 تمایالت نفسانی

3/1/1400 

 آداب اخالقی آموختن 91-91

گوش  –رعایت اوالویت ها 

خود  –سوال کردن  -دادن

 شناسی 

پرسش  عبداهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

کتاب آیین 

زندگی ) 

اخالق 

 کاربردی (

 پرسش وپاسخ

10/7/1400 

 اخالق معیشت   91-91

 اهمیت و ارزشمندی کار

نقش و جایگاه کار در 

 اسالم

 اثر تربیتی کار در شخصیت 

 

پرسش  عبداهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

کتاب آیین 

زندگی ) 

اخالق 

 کاربردی (

 پرسش وپاسخ

17/1/1400 

91-91  

 اخالق معاشرت

معیار  –انواع معاشرت 

پرسش  عبداهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

پرژکتور و لب 

 تاب

کتاب آیین 

زندگی ) 

اخالق 

 پرسش وپاسخ



 کاربردی ( پاورپوینت نظارت همگانی -معاشرت

24/1/1400 

شرایط و مراتب امر به  91-91

 معروف و نهی از منکر

آسیب شناسی امر به 

 معروف و نهی از منکر

 

پرسش  عبداهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

کتاب آیین 

زندگی ) 

اخالق 

 کاربردی (

 پرسش وپاسخ

1/8/1400 

 دوستی و دوستیابی 91-91

 انتخاب دوست شایسته 

 تاثیر دوست در زندگی 

معیارهای اسالم در انتخاب 

 دوست

پرسش  عبداهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

کتاب آیین 

زندگی ) 

اخالق 

 کاربردی (

 پرسش وپاسخ

8/8/1400 

 اخالق جنسی 91-91

 –تفریط  –دیدگاه افراط 

 تعدیل 

پرسش  عبداهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

پرژکتور و لب 

 تاب

کتاب آیین 

زندگی ) 

اخالق 

 پرسش وپاسخ



 کاربردی ( پاورپوینت 

15/8/1400 

نگرش اسالم درباره غرایز  91-91

نقش فضای  –جنسی 

مجازی و آثار مغرب آن در 

شکل گیری ناهنجارهای 

 اخالقی 

پرسش  عبداهلل نجاری 

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

کتاب آیین 

زندگی ) 

اخالق 

 کاربردی (

 پرسش وپاسخ

22/8/1400 

 نقش و جایگاه حجاب  91-91

نگرش و دیدگاه  اسالم 

 درباره ی حجاب 

پرسش  عبداهلل نجاری 

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

کتاب آیین 

زندگی ) 

اخالق 

 کاربردی (

 پرسش وپاسخ

29/8/1400 

معنا و مفهموم عفت جنسی  91-91

 غیرت و حسادت 

نقش پوشش و عفاف در 

 تعالی فرد و جامعه

پرسش  عبداهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

کتاب آیین 

زندگی ) 

اخالق 

 کاربردی (

 پرسش وپاسخ



6/1/1400 

بررسی و بحث و تبادل    91-91

نظر پیرامون حضور بانوان 

درعرصه های مختلف 

 اجتماع 

پرسش  عبداهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

کتاب آیین 

زندگی ) 

اخالق 

 کاربردی (

 پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91/1/1400 

 اهمییت و جایگاه پزوهش  91-91

 فضایل اخالقی در پزوهش

 تصیحح انگیزه و نیت9

توجه به نقش پیش -2

 فرض ارزشی

پرسش  عبداهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

کتاب آیین 

زندگی ) 

اخالق 

 کاربردی (

 پرسش وپاسخ

22/1/1400 

 آشنایی با پیشینه پزوهش 91-91

 شهامت در پزوهش

 نشاط در تحقیق

آسیب شناسی اخالق 

 پزوهش

پرسش  عبداهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

کتاب آیین 

زندگی ) 

اخالق 

 کاربردی (

 پرسش وپاسخ



 

21/1/1400 

 اهمین و جایگاه اخالق نقد 

 معنا شناسی نقد

 ضرورت نقد

 شرایط اخالقی نقد

پرسش  عبداهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

کتاب آیین 

زندگی ) 

اخالق 

 کاربردی (

 پرسش وپاسخ

4/92/1400 

فهم سخن و تبحر در  

 موضوع

 کنار نهادن حب و بغض

 پرهیز از نقد متقابل

پرسش  عبداهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

کتاب آیین 

زندگی ) 

اخالق 

 کاربردی (

 پرسش وپاسخ

99/92/1400 

 نقد انگیخته به جای انگیزه 

تفکیک اندیشه و رفتار از 

 فرد 

 لزوم بردباری و نقد پذیری 

پرسش  عبداهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

کتاب آیین 

زندگی ) 

اخالق 

 کاربردی (

 پرسش وپاسخ



 پرهیز از برچسب زدن

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


