
 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ اٍل
 

 کارضٌاسی اتاق ػولهقطغ / رضتِ تحصیلی:                                      اتاق ػولگرٍُ آهَزضی:      پرستاری                     : داًطکذُ

 15/11/98 تبريخ ارائِ درس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 18-20سبػت:چْبرضٌجِ    رٍز:               آييي زًذگي ) اخالق کبرثرد (ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ػوَهي ًَع ٍاحذ:
 

 15تؼذاد داًطجَيبى  :

 ػجذاهلل ًجبریهسئَل درس: 2تؼذاد ٍاحذ:

 ػجذاهلل ًجبریهذرسيي) ثِ ترتيت حرٍف الفجب(: دقيقِ 90هذت کالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 

. 

 آییي زًذگی ) اخالق کارتردی (ػٌَاى درض : 

 ّذف کلی درض :  

 تؼریف اصطالحی اخالق –هؼٌا ضٌاسی اخالق 

 اّذاف جسئی : 
 هؼٌا ٍ هفَْم اخالق آضٌا هی گرددداًطجَ تا 

 اًَاع پصٍّص ّای اخالقی را هیطٌاسذ

 سخٌراًی ٍپرسص ٍپاسخارائِ هطالة تِ صَرت پاٍرپَیٌت ٍ  رٍش آهَزش :    

 پرشکتَر ٍ لة تاب -آییي زًذگی کتاب اهکاًات آهَزضی : 

 کتاب آییي زًذگی ) اخالق کارتردی( هٌثغ درض  :

  ِ15دقيقِ:هذت زهبى هقذه 

 کلیات درض 

  هؼٌب ٍ هفْوَم ٍ اصطالح اخالقثخص اٍل 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  اخالق  –اًَاع پژٍّص ّبی اخالقي ثخص دٍم

 کبرثردی

 30دقيقِهذت زهبى :    

 5دقيقِهذت زهبى :    

 30 دقيقِهذت زهبى:      

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 5 زهبى :    دقيقِهذت  ارزضیاتی درض 

 
 
 

 داًطکذُ ػلَم پسضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبى

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکي

 ٍاحذ ثرًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق ػول     

 



 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 دٍمجلسِ 
 

 کارضٌاسی اتاق ػولهقطغ / رضتِ تحصیلی:                                      اتاق ػولگرٍُ آهَزضی:      پرستاری                     : داًطکذُ

 22/11/98تبريخ ارائِ درس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 18-20سبػت:چْبرضٌجِ    رٍز:                آييي زًذگي ) اخالق کبرثرد (ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ػوَهي ًَع ٍاحذ:
 

 15 تؼذاد داًطجَيبى  :

 ػجذاهلل ًجبری هسئَل درس: 2 تؼذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) ثِ ترتيت حرٍف الفجب(: ػجذاهلل ًجبری دقيقِ 90هذت کالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 

. 

 آییي زًذگی ) اخالق کارتردی (  ػٌَاى درض : 

 ّذف کلی درض :  

 پارسایی در کٌار خردٍرزی –اّویت داًص اًذٍزی 

 اّذاف جسئی : 
 داًطجَ  ضرٍرت ٍ اّویت داًص اًذٍزی را تذاًذ

 ًسثت تِ اّویت پارسایی در کٌار خردٍرزی آگاّی یاتذ 

 ارائِ هطالة تِ صَرت پاٍرپَیٌت ٍ سخٌراًی ٍپرسص ٍپاسخ رٍش آهَزش :    

 پرشکتَر ٍ لة تاب -کتاب  آییي زًذگی اهکاًات آهَزضی : 

 کتاب آییي زًذگی ) اخالق کارتردی(  هٌثغ درض  :

  ِ15هذت زهبى:      دقيقِ هقذه 

 کلیات درض 

  اّويت ٍ ضرٍرت فراگيری داًص در اسالم ثخص اٍل 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  اّويت پبرسبيي در کٌبر خرد ٍرزیثخص دٍم 

 30هذت زهبى :    دقيقِ

 5هذت زهبى :    دقيقِ

 30 دقيقِهذت زهبى:      

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 5 هذت زهبى :    دقيقِ ارزضیاتی درض 

 
 
 
 
 
 

 داًطکذُ ػلَم پسضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبى

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکي

 ٍاحذ ثرًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق ػول     

 



 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 سَم جلسِ 
 

 کارضٌاسی اتاق ػولهقطغ / رضتِ تحصیلی:                                      اتاق ػولگرٍُ آهَزضی:      پرستاری                     : داًطکذُ

 29/11/98 تبريخ ارائِ درس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 18-20سبػت:چْبرضٌجِ      رٍز:               زًذگي ) اخالق کبرثرد (آييي ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ػوَهي ًَع ٍاحذ:
 

 15 تؼذاد داًطجَيبى  :

 ػجذاهلل ًجبری هسئَل درس: 2 تؼذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) ثِ ترتيت حرٍف الفجب(: ػجذاهلل ًجبری دقيقِ 90هذت کالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 

. 

 آییي زًذگی ) اخالق کارتردی (  ػٌَاى درض : 

 ّذف کلی درض :  

 رػایت اٍلَیت ّا  –هَاًغ دستیاتی تِ ػلن حقیقی 

 اّذاف جسئی : 
پیرٍی از حذض ٍ گواى ( آضٌا  –توایالت ًفساًی  –ضتاب زدگی  –داًطجَ  تِ هَاًغ دستیاتی تِ ػلن حقیقی ) تقلیذ کَرکَراًِ 

 هی گردد.
 رػایت اٍلَیت ّا در اهر آهَزش را داًستِ ٍ تِ آى ػول کٌذ 

 ارائِ هطالة تِ صَرت پاٍرپَیٌت ٍ سخٌراًی ٍپرسص ٍپاسخ رٍش آهَزش :    

 پرشکتَر ٍ لة تاب -آییي  زًذگی اهکاًات آهَزضی : 

 کتاب آییي زًذگی ) اخالق کارتردی(  هٌثغ درض  :

  ِ15هذت زهبى:      دقيقِ هقذه 

 کلیات درض 

  هَاًغ دستيبثي ثِ ػلن حقيقي  ثخص اٍل 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  رػبيت اٍلَيت ّبثخص دٍم 

 30هذت زهبى :    دقيقِ

 5هذت زهبى :    دقيقِ

 30 هذت زهبى:      دقيقِ

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 5 هذت زهبى :    دقيقِ ارزضیاتی درض 

 
 
 
 
 
 

 داًطکذُ ػلَم پسضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبى

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکي

 ٍاحذ ثرًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق ػول     

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 چْبرم جلسِ 
 

 کارضٌاسی اتاق ػولهقطغ / رضتِ تحصیلی:                                      اتاق ػولگرٍُ آهَزضی:      پرستاری                     : داًطکذُ

 6/12/98تبريخ ارائِ درس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 18-20سبػت:چْبرضٌجِ       رٍز:                آييي زًذگي ) اخالق کبرثرد (ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ػوَهي ًَع ٍاحذ:
 

 15 تؼذاد داًطجَيبى  :

 ػجذاهلل ًجبری هسئَل درس: 2 تؼذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) ثِ ترتيت حرٍف الفجب(: ػجذاهلل ًجبری دقيقِ 90هذت کالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 

. 

 آییي زًذگی ) اخالق کارتردی (  ػٌَاى درض : 

 ّذف کلی درض :  

 تاثیر گٌاُ در رزق ٍ رٍزی   –ارزضوٌذی کار در دیذگاُ اسالم  –اّویت ٍ ضرٍرت هؼیطت 

 اّذاف جسئی : 
 داًطجَ  تِ اّویت ٍ ضرٍرت هؼیطت آگاّی هی یاتذ 
 تِ دیذگاُ اسالم درتارُ ی قذاست کار آضٌا هی ضَد 

 ارائِ هطالة تِ صَرت پاٍرپَیٌت ٍ سخٌراًی ٍپرسص ٍپاسخ رٍش آهَزش :    

 پرشکتَر ٍ لة تاب -آییي  زًذگی اهکاًات آهَزضی : 

 کتاب آییي زًذگی ) اخالق کارتردی(  هٌثغ درض  :

  ِ15هذت زهبى:      دقيقِ هقذه 

 کلیات درض 

  کبر از ديذگبُ اسالم   –اخالق هؼيطت ثخص اٍل 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  تبثير کبر در ضخصيت ٍ اخالقثخص دٍم 

 30هذت زهبى :    دقيقِ

 5هذت زهبى :    دقيقِ

 30 هذت زهبى:      دقيقِ

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 5 هذت زهبى :    دقيقِ ارزضیاتی درض 

 
 
 
 
 
 
 

 

 داًطکذُ ػلَم پسضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبى

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکي

 ٍاحذ ثرًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق ػول     

 



 
 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 پٌجن جلسِ 
 

 کارضٌاسی اتاق ػولهقطغ / رضتِ تحصیلی:                                      اتاق ػولگرٍُ آهَزضی:      پرستاری                     : داًطکذُ

 13/12/98تبريخ ارائِ درس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 18-20سبػت:چْبرضٌجِ     رٍز:                زًذگي ) اخالق کبرثرد (آييي ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ػوَهي ًَع ٍاحذ:
 

 15 تؼذاد داًطجَيبى  :

 ػجذاهلل ًجبری هسئَل درس: 2 تؼذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) ثِ ترتيت حرٍف الفجب(: ػجذاهلل ًجبری دقيقِ 90هذت کالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 

. 

 آییي زًذگی ) اخالق کارتردی (  ػٌَاى درض : 

 ّذف کلی درض :  

 هؼیار هؼاضرت   –اًَاع هؼاضرت  –اّویت ٍ ضرٍرت هؼاضرت 

 اّذاف جسئی : 
 داًطجَ  تِ اّویت ٍ ضرٍرت هؼاضرت آگاّی هی  یاتذ 

 خاًَادگی را هی داًذ –دٍستاًِ  –ضْرًٍذی  -آییٌی –هؼاضرت اًساًی  –اًَاع هؼاضرت 
 هؼاضرت آضٌا هی ضَدتا هؼیار  

 ارائِ هطالة تِ صَرت پاٍرپَیٌت ٍ سخٌراًی ٍپرسص ٍپاسخ رٍش آهَزش :    

 پرشکتَر ٍ لة تاب -آییي  زًذگی اهکاًات آهَزضی : 

 کتاب آییي زًذگی ) اخالق کارتردی(  هٌثغ درض  :

  ِ15هذت زهبى:      دقيقِ هقذه 

 کلیات درض 

  اّويت ٍ ضرٍرت  –اخالق هؼبضرت ثخص اٍل

 هؼبضرت  

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  اًَاع هؼبضرت ٍ هؼيبر هؼبضرت ثخص دٍم 

 30هذت زهبى :    دقيقِ

 5هذت زهبى :    دقيقِ

 30 هذت زهبى:      دقيقِ

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 5 هذت زهبى :    دقيقِ ارزضیاتی درض 

 
 
 

 داًطکذُ ػلَم پسضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبى

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکي

 ٍاحذ ثرًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق ػول     

 



 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ضطن  جلسِ
 

 کارضٌاسی اتاق ػولهقطغ / رضتِ تحصیلی:                                      اتاق ػولگرٍُ آهَزضی:      پرستاری                     : داًطکذُ

 20/12/98تبريخ ارائِ درس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 18-20سبػت:چْبرضٌجِ       رٍز:               آييي زًذگي ) اخالق کبرثرد (ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ػوَهي ًَع ٍاحذ:
 

 15 تؼذاد داًطجَيبى  :

 ػجذاهلل ًجبری هسئَل درس: 2 تؼذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) ثِ ترتيت حرٍف الفجب(: ػجذاهلل ًجبری دقيقِ 90هذت کالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 

. 

 آییي زًذگی ) اخالق کارتردی (  ػٌَاى درض : 

 ّذف کلی درض :  

 اصالح رات تیي   –اّتوام تِ اهَر هردم  –ًظارت ّوگاًی 

 اّذاف جسئی : 
 داًطجَ  تِ ًقص  ٍ جایگاُ ًظارت ّوگاًی آگاُ هی ضَد 

 تِ اّویت ًسثت تِ اهَر هردم آگاُ هی ضَد 

 ارائِ هطالة تِ صَرت پاٍرپَیٌت ٍ سخٌراًی ٍپرسص ٍپاسخ رٍش آهَزش :    

 پرشکتَر ٍ لة تاب -آییي  زًذگی اهکاًات آهَزضی : 

 کتاب آییي زًذگی ) اخالق کارتردی(  هٌثغ درض  :

  ِ15هذت زهبى:      دقيقِ هقذه 

 کلیات درض 

  ًظبرت ّوگبًيثخص اٍل 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  اصالح رات ثيي  –اّتوبم ثِ اهَر هردم ثخص دٍم 

 30هذت زهبى :    دقيقِ

 5هذت زهبى :    دقيقِ

 30 هذت زهبى:      دقيقِ

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 5 هذت زهبى :    دقيقِ ارزضیاتی درض 

 
 
 
 
 
 

 

پسضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبىداًطکذُ ػلَم   

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکي

 ٍاحذ ثرًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق ػول     

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ّفتن جلسِ
 

 کارضٌاسی اتاق ػولهقطغ / رضتِ تحصیلی:                                      اتاق ػولگرٍُ آهَزضی:      پرستاری                     : داًطکذُ

 20/1/99تبريخ ارائِ درس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 18-20سبػت:چْبرضٌجِ      رٍز:                آييي زًذگي ) اخالق کبرثرد (ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ػوَهي ًَع ٍاحذ:
 

 15 تؼذاد داًطجَيبى  :

 ػجذاهلل ًجبری هسئَل درس: 2 تؼذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) ثِ ترتيت حرٍف الفجب(: ػجذاهلل ًجبری دقيقِ 90هذت کالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 

. 

 آییي زًذگی ) اخالق کارتردی (  ػٌَاى درض : 

 ّذف کلی درض :  

 آسیة ضٌاسی   -هراتة اهر تِ هؼرٍف ٍ ًْی از هٌکر –ضرایط اهر تِ هؼرٍف ٍ ًْی از هٌکر 

 اّذاف جسئی : 
 داًطجَ  تِ ًقص  ٍ جایگاُ اهر تِ هؼرٍف ٍ ًْی از هٌکر آگاُ هی ضَد

 ضرایط اهر تِ هؼرٍف ٍ ًْی از هٌکر را هی داًذ 
 تِ هراتة اهر تِ هؼرٍف ٍ ًْی از هٌکر ٍاقف هی گردد 

 ارائِ هطالة تِ صَرت پاٍرپَیٌت ٍ سخٌراًی ٍپرسص ٍپاسخ رٍش آهَزش :    

 پرشکتَر ٍ لة تاب -آییي  زًذگی اهکاًات آهَزضی : 

 کتاب آییي زًذگی ) اخالق کارتردی(  هٌثغ درض  :

  ِ15هذت زهبى:      دقيقِ هقذه 

 کلیات درض 

  ضرايط اهر ثِ هؼرٍف ٍ ًْي از هٌکرثخص اٍل 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  هراتت اهر ثِ هؼرٍف ٍ ًْي از هٌکر  ثخص دٍم 

 30هذت زهبى :    دقيقِ

 5هذت زهبى :    دقيقِ

 30 هذت زهبى:      دقيقِ

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 5 هذت زهبى :    دقيقِ ارزضیاتی درض 

 
 
 
 
 

 

 داًطکذُ ػلَم پسضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبى

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکي

 ٍاحذ ثرًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق ػول     

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ّطتن  جلسِ
 

 کارضٌاسی اتاق ػولهقطغ / رضتِ تحصیلی:                                      اتاق ػولگرٍُ آهَزضی:      پرستاری                     : داًطکذُ

 27/1/99تبريخ ارائِ درس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 18-20سبػت:چْبرضٌجِ        رٍز:                آييي زًذگي ) اخالق کبرثرد (ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ػوَهي ًَع ٍاحذ:
 

 15 داًطجَيبى  :تؼذاد 

 ػجذاهلل ًجبری هسئَل درس: 2 تؼذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) ثِ ترتيت حرٍف الفجب(: ػجذاهلل ًجبری دقيقِ 90هذت کالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 

. 

 آییي زًذگی ) اخالق کارتردی (  ػٌَاى درض : 

 ّذف کلی درض :  

 دیذگاُ اسالم ٍ قرآى ٍ احادیث درتارُ ی اهر تِ هؼرٍف ٍ ًْی از هٌکر    –راّْای اجرای اهر تِ هؼرٍف ٍ ًْی از هٌکر 

 اّذاف جسئی : 
 داًطجَ  راّْای اجرای اهر تِ هؼرٍف ٍ ًْی از هٌکر را هی داًذ 

 ًسثت تِ دیذگاُ اسالم ٍ قرآى ٍ احادیث درتارُ ی اهر تِ هؼرٍف ٍ ًْی از هٌکر  آضٌا هی ضَد

 ارائِ هطالة تِ صَرت پاٍرپَیٌت ٍ سخٌراًی ٍپرسص ٍپاسخ رٍش آهَزش :    

 پرشکتَر ٍ لة تاب -آییي  زًذگی اهکاًات آهَزضی : 

 کتاب آییي زًذگی ) اخالق کارتردی(  هٌثغ درض  :

  ِ15هذت زهبى:      دقيقِ هقذه 

 کلیات درض 

  راّْبی اجرای اهر ثِ هؼرٍف ٍ ًْي از هٌکرثخص اٍل 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  دوم دیذگاه اسالم و قرآن و احادیث درباره ی ثخص

 امر به معروف و نهی از منکر

 30هذت زهبى :    دقيقِ

 5هذت زهبى :    دقيقِ

 30 هذت زهبى:      دقيقِ

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 5 هذت زهبى :    دقيقِ ارزضیاتی درض 

 
 
 
 
 

 

 داًطکذُ ػلَم پسضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبى

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکي

 ٍاحذ ثرًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق ػول     

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ًْن جلسِ
 

 کارضٌاسی اتاق ػولهقطغ / رضتِ تحصیلی:                                      اتاق ػولگرٍُ آهَزضی:      پرستاری                     : داًطکذُ

 3/2/99تبريخ ارائِ درس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 18-20سبػت:چْبرضٌجِ         رٍز:                آييي زًذگي ) اخالق کبرثرد (ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ػوَهي ًَع ٍاحذ:
 

 15 تؼذاد داًطجَيبى  :

 ػجذاهلل ًجبری هسئَل درس: 2 تؼذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) ثِ ترتيت حرٍف الفجب(: ػجذاهلل ًجبری دقيقِ 90هذت کالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 

. 

 آییي زًذگی ) اخالق کارتردی (  ػٌَاى درض : 

 ّذف کلی درض :  

 ضرایط ٍ ٍیصگی ّای دٍست    –اّویت ٍ ضرٍرت دٍستیاتی 

 اّذاف جسئی : 
 داًطجَ  تِ اّویت ٍ ضرٍرت دٍستیاتی ٍ ًقص آى در زًذگی پی هیثرد

 تِ ضرایط ٍیصگی ّای دٍست ٍاقف هی ضَد

 ارائِ هطالة تِ صَرت پاٍرپَیٌت ٍ سخٌراًی ٍپرسص ٍپاسخ رٍش آهَزش :    

 پرشکتَر ٍ لة تاب -آییي  زًذگی اهکاًات آهَزضی : 

 کتاب آییي زًذگی ) اخالق کارتردی(  هٌثغ درض  :

  ِ15هذت زهبى:      دقيقِ هقذه 

 کلیات درض 

  اّويت ٍ ضرٍرت دٍستيبثي ثخص اٍل 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  شرایط و ویژگی های دوست از منظر دوم ثخص

 روایات 

 30هذت زهبى :    دقيقِ

 5هذت زهبى :    دقيقِ

 30 هذت زهبى:      دقيقِ

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 5 هذت زهبى :    دقيقِ ارزضیاتی درض 

 
 
 
 
 
 

 

 داًطکذُ ػلَم پسضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبى

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکي

 ٍاحذ ثرًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق ػول     

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 دّن جلسِ
 

 کارضٌاسی اتاق ػولهقطغ / رضتِ تحصیلی:                                      اتاق ػولگرٍُ آهَزضی:      پرستاری                     : داًطکذُ

 10/2/99تبريخ ارائِ درس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 18-20سبػت:چْبرضٌجِ      رٍز:                آييي زًذگي ) اخالق کبرثرد (ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ػوَهي ًَع ٍاحذ:
 

 15 تؼذاد داًطجَيبى  :

 ػجذاهلل ًجبری هسئَل درس: 2 تؼذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) ثِ ترتيت حرٍف الفجب(: ػجذاهلل ًجبری دقيقِ 90هذت کالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 

. 

 آییي زًذگی ) اخالق کارتردی (  ػٌَاى درض : 

 ّذف کلی درض :  

 دیذگاُ اّل تفریط   –هؼٌا ٍ هفْوَم اخالق جٌسی 

 اّذاف جسئی : 
 داًطجَ  تِ هؼٌا ٍ هفْوَم اخالق جٌسی آضٌا هی ضَد

 کلثیاى ًسثت تِ غرایس جٌسی آگاُ هی گردد –دیذگاُ هسیحیت ٍ ترّواًیاى تَدا 

 ارائِ هطالة تِ صَرت پاٍرپَیٌت ٍ سخٌراًی ٍپرسص ٍپاسخ رٍش آهَزش :    

 پرشکتَر ٍ لة تاب -آییي  زًذگی اهکاًات آهَزضی : 

 کتاب آییي زًذگی ) اخالق کارتردی(  هٌثغ درض  :

  ِ15هذت زهبى:      دقيقِ هقذه 

 کلیات درض 

  هؼٌب ٍ هفْوَم اخالق جٌسي ثخص اٍل 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  دیذگاه اهل تفریط درباره ی غریسه  ی دوم ثخص

 جنسی 

 30هذت زهبى :    دقيقِ

 5هذت زهبى :    دقيقِ

 30 هذت زهبى:      دقيقِ

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 5 هذت زهبى :    دقيقِ ارزضیاتی درض 

 
 
 
 

 
 

 داًطکذُ ػلَم پسضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبى

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکي

 ٍاحذ ثرًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق ػول     

 



 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 يبزدّن جلسِ
 

 کارضٌاسی اتاق ػولهقطغ / رضتِ تحصیلی:                                      اتاق ػولگرٍُ آهَزضی:      پرستاری                     : داًطکذُ

 17/2/99تبريخ ارائِ درس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 18-20سبػت:چْبرضٌجِ      رٍز:                آييي زًذگي ) اخالق کبرثرد (ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ػوَهي ًَع ٍاحذ:
 

 15 تؼذاد داًطجَيبى  :

 ػجذاهلل ًجبری هسئَل درس: 2 تؼذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) ثِ ترتيت حرٍف الفجب(: ػجذاهلل ًجبری دقيقِ 90هذت کالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 

. 

 آییي زًذگی ) اخالق کارتردی (  ػٌَاى درض : 

 ّذف کلی درض :  

 راسل (  –دیذگاُ افراطیَى ) زیکوًَذ فرٍیذ  –هؼٌا ٍ هفْوَم اخالق جٌسی 

 اّذاف جسئی : 
 داًطجَ  تا دیذگاُ افراطیَى درتارُ غریسُ ی جٌسی آضٌا هی ضَد

 تا استذالل ّای سِ گاًِ ی آًاى آضٌا هی گردد

 ارائِ هطالة تِ صَرت پاٍرپَیٌت ٍ سخٌراًی ٍپرسص ٍپاسخ رٍش آهَزش :    

 پرشکتَر ٍ لة تاب -آییي  زًذگی اهکاًات آهَزضی : 

 کتاب آییي زًذگی ) اخالق کارتردی(  هٌثغ درض  :

  ِ15هذت زهبى:      دقيقِ هقذه 

 کلیات درض 

  ديذگبُ افراطيَى ثخص اٍل 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بیان سه گانه ی استذالل افراطیوندوم ثخص 

 30هذت زهبى :    دقيقِ

 5هذت زهبى :    دقيقِ

 30 هذت زهبى:      دقيقِ

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 5 هذت زهبى :    دقيقِ ارزضیاتی درض 

 
 
 
 
 
 
 

 داًطکذُ ػلَم پسضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبى

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکي

 ٍاحذ ثرًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق ػول     

 



 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 دٍازدّن جلسِ
 

 کارضٌاسی اتاق ػولهقطغ / رضتِ تحصیلی:                                      اتاق ػولگرٍُ آهَزضی:      پرستاری                     : داًطکذُ

 24/2/99تبريخ ارائِ درس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 18-20سبػت:چْبرضٌجِ      رٍز:                آييي زًذگي ) اخالق کبرثرد (ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ػوَهي ًَع ٍاحذ:
 

 15 تؼذاد داًطجَيبى  :

 ػجذاهلل ًجبری هسئَل درس: 2 تؼذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) ثِ ترتيت حرٍف الفجب(: ػجذاهلل ًجبری دقيقِ 90هذت کالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 

. 

 آییي زًذگی ) اخالق کارتردی (  ػٌَاى درض : 

 ّذف کلی درض :  

 ًقص ازدٍاج در کٌترل غرایس   –دیذگاُ اػتذال درتارُ ی غرایس جٌسی 

 اّذاف جسئی : 
 داًطجَ  تا دیذگاُ اػتذالیَى درتارُ غریسُ ی جٌسی آضٌا هی ضَد

 تِ ًقص ازدٍاج در هذیریت ٍ کٌترل غرایس جٌسی پی هیثرد  

 ارائِ هطالة تِ صَرت پاٍرپَیٌت ٍ سخٌراًی ٍپرسص ٍپاسخ رٍش آهَزش :    

 پرشکتَر ٍ لة تاب -آییي  زًذگی اهکاًات آهَزضی : 

 کتاب آییي زًذگی ) اخالق کارتردی(  هٌثغ درض  :

  ِ15هذت زهبى:      دقيقِ هقذه 

 کلیات درض 

  ديذگبُ اػتذاليَىثخص اٍل 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ازدواج در مذیریت غرایسنقش دوم ثخص 

 30هذت زهبى :    دقيقِ

 5هذت زهبى :    دقيقِ

 30 هذت زهبى:      دقيقِ

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 5 هذت زهبى :    دقيقِ ارزضیاتی درض 

 
 
 
 
 
 
 

 داًطکذُ ػلَم پسضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبى

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکي

 ٍاحذ ثرًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق ػول     

 



 
 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 سيسدّن جلسِ
 

 کارضٌاسی اتاق ػولهقطغ / رضتِ تحصیلی:                                      اتاق ػولگرٍُ آهَزضی:      پرستاری                     : داًطکذُ

 31/2/99تبريخ ارائِ درس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 18-20سبػت:           چْبرضٌجِ     رٍز:                آييي زًذگي ) اخالق کبرثرد (ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ػوَهي ًَع ٍاحذ:
 

 15 تؼذاد داًطجَيبى  :

 ػجذاهلل ًجبری هسئَل درس: 2 تؼذاد ٍاحذ:

 ثِ ترتيت حرٍف الفجب(: ػجذاهلل ًجبریهذرسيي)  دقيقِ 90هذت کالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 

. 

 آییي زًذگی ) اخالق کارتردی (  ػٌَاى درض : 

 ّذف کلی درض :  

 حسادت   -غیرت  –هؼٌای ػفت جٌسی  –دیذگاُ اسالم درتارُ حجاب 

 اّذاف جسئی : 
 داًطجَ  تا دیذگاُ اسالم درتارُ  حجاب آضٌا هی ضَد

 تِ ًقص ٍ فَایذ حجاب در زًذگی ٍاقف هی ضَد  
 تِ هؼٌا ٍ هفْوَم ػفت جٌسی ٍ  تفاٍت غیرت تا حسادت آگاُ هی ضَد   

 ارائِ هطالة تِ صَرت پاٍرپَیٌت ٍ سخٌراًی ٍپرسص ٍپاسخ رٍش آهَزش :    

 پرشکتَر ٍ لة تاب -آییي  زًذگی اهکاًات آهَزضی : 

 کتاب آییي زًذگی ) اخالق کارتردی(  هٌثغ درض  :

  ِ15هذت زهبى:      دقيقِ هقذه 

 کلیات درض 

  ديذگبُ اسالم درثبرُ ی حجبة ثخص اٍل 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  غیرت  –معنا و مفهموم اخالق جنسی دوم ثخص-

 حسادت

 30هذت زهبى :    دقيقِ

 5هذت زهبى :    دقيقِ

 30 هذت زهبى:      دقيقِ

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 5 هذت زهبى :    دقيقِ ارزضیاتی درض 

 
 
 

 داًطکذُ ػلَم پسضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبى

 آهَزش ػلَم پسضکيهرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ 

 ٍاحذ ثرًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق ػول     

 



 
 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 چْبردّن جلسِ
 

 کارضٌاسی اتاق ػولهقطغ / رضتِ تحصیلی:                                      اتاق ػولگرٍُ آهَزضی:      پرستاری                     : داًطکذُ

 7/3/99تبريخ ارائِ درس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 18-20سبػت:چْبرضٌجِ     رٍز:                ( آييي زًذگي ) اخالق کبرثردًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ػوَهي ًَع ٍاحذ:
 

 15 تؼذاد داًطجَيبى  :

 ػجذاهلل ًجبری هسئَل درس: 2 تؼذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) ثِ ترتيت حرٍف الفجب(: ػجذاهلل ًجبری دقيقِ 90هذت کالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 

. 

 آییي زًذگی ) اخالق کارتردی (  ػٌَاى درض : 

 ّذف کلی درض :  

 اّویت ٍ ضرٍرت اخالق سیاسی    -اخالق سیاست 

 اّذاف جسئی : 
 داًطجَ  تِ ارزش ٍ اّویت اخالق در سیاست پی هیثرد

 ًسثت تِ دیذگاُ تقذم سیاست تر اخالق آگاُ هی ضَد

 ارائِ هطالة تِ صَرت پاٍرپَیٌت ٍ سخٌراًی ٍپرسص ٍپاسخ رٍش آهَزش :    

 پرشکتَر ٍ لة تاب -آییي  زًذگی اهکاًات آهَزضی : 

 کتاب آییي زًذگی ) اخالق کارتردی(  هٌثغ درض  :

  ِ15هذت زهبى:      دقيقِ هقذه 

 کلیات درض 

  هؼٌب ٍ هفَْم اخالق سيبسي ثخص اٍل 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  دیذگاه  اصالت سیاست بر اخالق دومثخص 

 30هذت زهبى :    دقيقِ

 5هذت زهبى :    دقيقِ

 30 هذت زهبى:      دقيقِ

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 5 هذت زهبى :    دقيقِ ارزضیاتی درض 

 
 
 
 
 
 
 

 داًطکذُ ػلَم پسضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبى

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکي

 ٍاحذ ثرًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق ػول     

 



 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 پبًسدّن جلسِ
 

 اتاق ػولکارضٌاسی هقطغ / رضتِ تحصیلی:                                      اتاق ػولگرٍُ آهَزضی:      پرستاری                     : داًطکذُ

 14/3/99تبريخ ارائِ درس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 18-20سبػت:             چْبرضٌجِ    رٍز:               آييي زًذگي ) اخالق کبرثرد (ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ػوَهي ًَع ٍاحذ:
 

 15 تؼذاد داًطجَيبى  :

 ػجذاهلل ًجبری هسئَل درس: 2 تؼذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) ثِ ترتيت حرٍف الفجب(: ػجذاهلل ًجبری دقيقِ 90هذت کالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 

. 

 آییي زًذگی ) اخالق کارتردی (  ػٌَاى درض : 

 ّذف کلی درض :  

 اّویت ٍ ضرٍرت اخالق سیاسی    -اخالق سیاست 

 اّذاف جسئی : 
 داًطجَ  تِ ارزش ٍ اّویت اخالق در سیاست پی هیثرد

 تِ اٍلَیت اخالق تر سیاست  آگاّی هی تایذ  

 ارائِ هطالة تِ صَرت پاٍرپَیٌت ٍ سخٌراًی ٍپرسص ٍپاسخ رٍش آهَزش :    

 پرشکتَر ٍ لة تاب -آییي  زًذگی اهکاًات آهَزضی : 

 کتاب آییي زًذگی ) اخالق کارتردی(  هٌثغ درض  :

  ِ15هذت زهبى:      دقيقِ هقذه 

 کلیات درض 

  هؼٌب ٍ هفَْم اخالق سيبسي ثخص اٍل 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  دیذگاه  اصالت اخالق بر سیاست دومثخص 

 30هذت زهبى :    دقيقِ

 5هذت زهبى :    دقيقِ

 30 هذت زهبى:      دقيقِ

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 5 هذت زهبى :    دقيقِ ارزضیاتی درض 

 
 
 
 
 
 

 

 داًطکذُ ػلَم پسضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبى

 تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکيهرکس هطبلؼبت ٍ 

 ٍاحذ ثرًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق ػول     

 



 
 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ضبًسدّن جلسِ
 

 کارضٌاسی اتاق ػولهقطغ / رضتِ تحصیلی:                                      اتاق ػولگرٍُ آهَزضی:      پرستاری                     : داًطکذُ

 21/3/99تبريخ ارائِ درس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 18-20سبػت:چْبرضٌجِ       رٍز:                آييي زًذگي ) اخالق کبرثرد (ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ػوَهي ًَع ٍاحذ:
 

 15 تؼذاد داًطجَيبى  :

 ػجذاهلل ًجبری هسئَل درس: 2 تؼذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) ثِ ترتيت حرٍف الفجب(: ػجذاهلل ًجبری دقيقِ 90هذت کالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 

. 

 آییي زًذگی ) اخالق کارتردی (  ػٌَاى درض : 

 ّذف کلی درض :  

 اّویت ٍ ضرٍرت اخالق سیاسی    -اخالق سیاست 

 اّذاف جسئی : 
 داًطجَ  تِ ٍظایف ٍالی در تراتر هردم آگاّی هی یاتذ

 تا سخٌاى گَّرتار اهام ػلی )ع( درتارُ ی ٍظایف ٍالی در ًْج الثالغِ آضٌا هی گردد  

 ارائِ هطالة تِ صَرت پاٍرپَیٌت ٍ سخٌراًی ٍپرسص ٍپاسخ رٍش آهَزش :    

 پرشکتَر ٍ لة تاب -آییي  زًذگی اهکاًات آهَزضی : 

 کتاب آییي زًذگی ) اخالق کارتردی(  درض  :هٌثغ 

  ِ15هذت زهبى:      دقيقِ هقذه 

 کلیات درض 

  وظایف والی در برابر مردمثخص اٍل 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  سخنان گوهربار امام علی )ع( درباره ی  دومثخص

 وظایف والی

 30هذت زهبى :    دقيقِ

 5هذت زهبى :    دقيقِ

 30 دقيقِهذت زهبى:      

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 5 هذت زهبى :    دقيقِ ارزضیاتی درض 

 
 
 
 
 

 داًطکذُ ػلَم پسضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبى

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکي

 ٍاحذ ثرًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق ػول     

 



 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ّفذّن جلسِ
 

 کارضٌاسی اتاق ػولهقطغ / رضتِ تحصیلی:                                      اتاق ػولگرٍُ آهَزضی:      پرستاری                     : داًطکذُ

 28/3/99تبريخ ارائِ درس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 18-20سبػت:چْبرضٌجِ         رٍز:                ) اخالق کبرثرد ( آييي زًذگيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ػوَهي ًَع ٍاحذ:
 

 15 تؼذاد داًطجَيبى  :

 ػجذاهلل ًجبری هسئَل درس: 2 تؼذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) ثِ ترتيت حرٍف الفجب(: ػجذاهلل ًجبری دقيقِ 90هذت کالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 

. 

 آییي زًذگی ) اخالق کارتردی (  ػٌَاى درض : 

 ّذف کلی درض :  

 آفات سیاست   –ٍظایف هردم در هقاتل ٍالی   -اخالق سیاست 

 اّذاف جسئی : 
 داًطجَ  تِ ٍظایف هردم در هقاتل ٍالی آگاّی هی یاتذ

 ًسثت تِ آفات سیاست ٍاقف هی ضَد  

 ارائِ هطالة تِ صَرت پاٍرپَیٌت ٍ سخٌراًی ٍپرسص ٍپاسخ رٍش آهَزش :    

 پرشکتَر ٍ لة تاب -آییي  زًذگی اهکاًات آهَزضی : 

 کتاب آییي زًذگی ) اخالق کارتردی(  هٌثغ درض  :

  ِ15هذت زهبى:      دقيقِ هقذه 

 کلیات درض 

  مردم در مقابل والیوظایف ثخص اٍل 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  آفات و معایب سیاست ورزیدومثخص 

 30هذت زهبى :    دقيقِ

 5هذت زهبى :    دقيقِ

 30 هذت زهبى:      دقيقِ

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 5 هذت زهبى :    دقيقِ ارزضیاتی درض 

 
 

 داًطکذُ ػلَم پسضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبى

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکي

 ٍاحذ ثرًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق ػول     

 


