
  

 
 

 

 مجازی درس آیین زندگی (COURSE PLANطرح دوره  )

 

 اثر احمد حسین شریفی( معرفی درس:آیین زندگی)اخالق کاربردی

 

 به چاپ رسید که دارای ویژگیهای زیر است. 84این کتاب برای اولین بار در سال 

فصل های این کتاب به گونه ای طرتحی شده اند که از نظر محتوی به یکدیگر وابسته -1

 نیستند.

 بر اساس شیوه های نوین تدوین کتب درسی نگارش یافته است.-2

 دو واحد درسی از انعطاف برخوردار است.قابلیت تدریس در -3

 متناسب باسالیق گوناگون وسطوح علمی مختلف می باشد-4
 

 

 ارشناسیمقطع و رشته تحصیلی:ک                                 دانشکده :پرستاری حضرت زینب الرستان      گروه آموزشی:عمومی     

  :  2تعداد واحد :آیین زندگی  نام درس

 نظری نوع واحد :

 20-18 ساعت:      یک شنبه: روز و ساعت برگزاری کالس: ندارد پیش نیاز:

 -- مکان برگزاری:

 مسئول برنامه :عبداهلل نجاری  

 آدرس پست الکترونیکی:            07152247110تماس دانشکده:شماره 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 آدرس پست الکترونیکی:                       0712247110شماره تماس دانشکده: 

 تهیه و تنظیم :عبداهلل نجاری 

 10/06/99تاریخ تدوین/ بازنگری:

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 

 مقدمه:
 

 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :
 . معنا شناسی و جایگاه اخالق کاربردی1

 . اخالق دانش اندوزی2

 . اخالق پژوهش3

 . اخالق نقد4

 . اخالق معیشت5

 معاشرت. اخالق  6

 . اخالق جنسی7

 . اخالق سیاست ) اخالق زمامداری (8

 . اخالق مناظره و گفتگوی علمی8
 

 

 

 

 هدف كلي 

 آشنایی با جایگاه علم در اسالم

…………………………….. 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 فراگیرداهمیت و ضرورت فراگیری دانش و دانش اندوزی در  اسالم را الف( 

 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 جایگاه 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 

 آشنایی 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 

 آشنایی با اخالق جنسی و دیدگاه 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 
 

  مجازی 

 شرایط اجراء

 

  امکانات آموزشی بخش 
  و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 مجازی  روش آموزش 
 

 ترکیبی                                مجازی                               حضوری

 شرایط اجراء

 

  آموزشی:امکانات 
  و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

 

  منابع درسی: 

 خیر   بلی  آیا کتاب /مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع درسی در نظر دارید؟

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپمشخصات کتاب 
های مشخص صفحات و  فصل

 شده برای مطالعه



 آیین زندگی)اخالق کاربردی(نشرمعارف

 

 7-1مقدمه فصل 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب

آن  فایل، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 را ضمیمه نمایید:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهمحتوای بارگذاری شده بر روی سامانهمنظور اسالید پاور پوینت، جزوه، فیلم آموزشی،  *

 

  منبع مطالعه در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای این موارد به دانشجویان معرفی کنید بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

. 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** بارگذاری

    

    

    

    

    



1 .........................................................................................................................................................................................................  

2 .........................................................................................................................................................................................................  

3 .........................................................................................................................................................................................................  

4........................................................................................................................................................................................................ 

 آزمون های خود ارزیابی 

 خیر   بلی  اید؟. آیا برای درس خودآزمون در نظر گرفته1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

     مثال
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

فیدبک مهلت 

 دادن مدرس
هدف از ارائه 

 تکلیف

 مثال
 

یکی از فضایل اخالقی یا رذایل اخالقی را به صورت پاورپوینت ارایه 

 دهند
پایان اردیبهشت 

 ماه
 نیمه اوا خرداد

اشنایی با فضایل 

 و رذایل اخالقی

 
    

 



 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی  اید؟ترم در نظر گرفته. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم /میان 1

 

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

ورت پاور پوینت تا اخر ترم دانشجویان متناسب با عالیق وسالیق خود مبحثی از فضایل یا رذایل اخالقی را بص

 .دهندتحویل 

 یریادگی یها تیفعال ریسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یفعال سازدر سامانه امکان 

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

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

 ارزشیابی دانشجویان

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 7 ترمآزمون میان 

 10 آزمون پایان ترم

 0 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 3 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 



 مقررات 

  

  

 

 

 

 آیین زندگیدرس زمانبندی جدول

 امکانات مورد نیاز نحوه ارائه مدرس موضوع جلسه ساعت ارائه تاریخ ارائه
روش 

 ارزشیابی

05/11/99 18-20 

 معنا شناسی اخالق

 انواع پژوهش های اخالقی

 توصیفی

 هنجاری

 فرا اخالق

 عبداهلل نجاری

 مجازی

 لپ تاپ

کتاب آیین زندگی 

 ) اخالق کاربردی (

 آزمون
 پرسش وپاسخ

12/11/99 

18-20 

 اهمیت دانش اندوزی

موانع دستیابی به علم 

 حقیقی

 تقلید کورکورانه

 شتاب زدگی

 پیروی از حدس و گمان

 تمایالت نفسانی

 مجازی عبداهلل نجاری

 لپ تاپ

کتاب آیین زندگی 

 ) اخالق کاربردی (

 آزمون
 پرسش وپاسخ

19/11/99 

18-20 

 آداب اخالقی آموختن

گوش  –رعایت اوالویت ها 

خود  –سوال کردن  -دادن

 شناسی

 مجازی عبداهلل نجاری

 تاپلپ 

کتاب آیین زندگی 

 ) اخالق کاربردی (

 آزمون
 پرسش وپاسخ

26/11/99 

18-20 

 اخالق معیشت

 اهمیت و ارزشمندی کار

نقش و جایگاه کار در 

 اسالم

 اثر تربیتی کار در شخصیت

 

 مجازی عبداهلل نجاری

 لپ تاپ

کتاب آیین زندگی 

 ) اخالق کاربردی (

 آزمون
 پرسش وپاسخ

03/12/99 

18-20 

 

 معاشرتاخالق 

معیار  –انواع معاشرت 

 نظارت همگانی -معاشرت

 مجازی عبداهلل نجاری

 لپ تاپ

کتاب آیین زندگی 

 ) اخالق کاربردی (

 آزمون
 پرسش وپاسخ

10/12/99 

18-20 

شرایط و مراتب امر به 

 معروف و نهی از منکر

آسیب شناسی امر به 

 معروف و نهی از منکر

 

 مجازی عبداهلل نجاری

 لپ تاپ

آیین زندگی کتاب 

 ) اخالق کاربردی (

 آزمون
 پرسش وپاسخ

17/12/99 

18-20 

امر به  یاجرا یراهها

–از منکر  یمعروف و نه

اسالم و قرآن و  دگاهدی

 مجازی عبداهلل نجاری

 لپ تاپ

کتاب آیین زندگی 

 ) اخالق کاربردی (

 آزمون
 پرسش وپاسخ



امر به  یدرباره  ثیاحاد

 از منکر یمعروف و نه

24/12/99 
118-20 

 دوستی و دوستیابی

 انتخاب دوست شایسته

 تاثیر دوست در زندگی

معیارهای اسالم در انتخاب 

 دوست

 مجازی عبداهلل نجاری

 لپ تاپ

کتاب آیین زندگی 

 ) اخالق کاربردی (

 آزمون
 پرسش وپاسخ

22/1/1400 

18-20 

 اخالق جنسی

 –تفریط  –دیدگاه افراط 

 تعدیل

 

 مجازی عبداهلل نجاری

 لپ تاپ

کتاب آیین زندگی 

 ) اخالق کاربردی (

 آزمون
 پرسش وپاسخ

29/1/1400 

18-20 

نگرش اسالم درباره غرایز 

نقش فضای  –جنسی 

مجازی و آثار مغرب آن در 

شکل گیری ناهنجارهای 

 اخالقی

 مجازی عبداهلل نجاری

 لپ تاپ

کتاب آیین زندگی 

 ) اخالق کاربردی (

 آزمون
 پرسش وپاسخ

05/02/1400 

18-20 

 نقش و جایگاه حجاب

نگرش و دیدگاه  اسالم 

 درباره ی حجاب

 مجازی عبداهلل نجاری

 لپ تاپ

کتاب آیین زندگی 

 ) اخالق کاربردی (

 آزمون
 پرسش وپاسخ

12/02/1400 

18-20 

معنا و مفهموم عفت 

 جنسی غیرت و حسادت

نقش پوشش و عفاف در 

 تعالی فرد و جامعه

 مجازی عبداهلل نجاری

 لپ تاپ

آیین زندگی کتاب 

 ) اخالق کاربردی (

 آزمون
 پرسش وپاسخ

19/02/1400 

18-20 

بررسی و بحث و تبادل نظر 

پیرامون حضور بانوان 

درعرصه های مختلف 

 اجتماع

 مجازی عبداهلل نجاری

 لپ تاپ

کتاب آیین زندگی 

 ) اخالق کاربردی (

 آزمون
 پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


