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

 پرستاری وکارشناسی اتاق عمل 

 2 :  تعذاد ٍاحذ آییي زًذگی ) اخالق کبربردی (:  ًبم درس

 عوَهی ًَع ٍاحذ :

 ّب  چْبرضٌبِرٍز ٍ سبعت برگساری کالس:   ًذاردپیص ًیبز:

 18-22سبعت :  

 کالسْبی داًطکذُهکبى برگساری:

 عبذاهلل ًجبریهذرسیي) بِ ترتیب حرٍف الفبب(:هسئَل برًبهِ :  

 عبذاهلل ًجبریتْیِ ٍ تٌظین : 

 98تبریخ ببزًگری: بْوي هبُ 

 داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ریسی درسی ٍ آهَزضی

 
گرٍُ اتبق عول     

 



 هذف كلي 

 آضنايي با جايگاه علن در اسالم

…………………………….. 

  اهذاف اختصاصي 

 

 داًشجَ  در پایاى دٍرُ تایذ تتَاًذ:

 را فراگیرداّویت ٍ ضرٍرت فراگیری داًش ٍ داًش اًذٍزی در  اسالم الف( 

 تا تاثیر پارسایی تر تعقل ٍ داًش اًذٍزی ، در تقَیت تقَای خَد کَشش تیشتر هی کٌذ ب( 

 ًع دستیاتی تِ علن حقیقی آشٌا شذتا هَاج( 

 د( تا فضایل اخالقی در کسة داًش ، تشری کسة فضایل ٍ راُ علوی آى را فراگیرد.

 

 هذف كلي 

 اهویت و جايگاه و ضرورت پژوهص

…………………………….. 

  اهذاف اختصاصي 

 

 داًشجَ  در پایاى دٍرُ تایذ تتَاًذ:

 تا ٍظایف اخالقی خَد در هقام یک پصٍّشگر یا ًَیسٌذُ آشٌا شَدالف ( 

 ضوي آشٌایی  ًقش پیش فرض  ّای ارزشی در پصٍّش ّای علوی ، در تصحیح ٍ تقَیت ارزشی خَد تکَشذب( 

 آسیة ّای اخالقی در هقام پصٍّش را شٌاسایی کردُ ٍ اًگیسُ قَی ترای اجتٌاب از آى ّا کسة ًوایذ ج(
 

 هذف كلي 

 آضنايي با اخالق هعاضرت و ضناخت و انتخاب دوست

…………………………….. 

  اهذاف اختصاصي 

 

 داًشجَ  در پایاى دٍرُ تایذ تتَاًذ:

شکل گیری شخصیت فردی ، اجتواعی ٍ دیٌی خَد در اًتخاب هعاشراى دقت ضوي آشٌایی تا تاثیر فَق العادُ هعاشرت در الف( 

 کٌذ.

 تا هعیار هعاشرت آشٌا شَد ٍ ایي اصل تِ کار گیرد.ب( 

 تِ اّویت ٍ جایگاُ هْن فریضِ ی اهر تِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌکر در اسالم آشٌا شَدج( 

 یذ.د( در اًتخاب دٍست شایستِ ٍ دٍری از دٍستاى ًا شایست کَشش ًوا
 

 هذف كلي 

 آضنايي با اخالق جنسي و ديذگاه اسالم 

…………………………….. 

  اهذاف اختصاصي 

 

 داًشجَ  در پایاى دٍرُ تایذ تتَاًذ:

 ّای افراطی ٍ تفریط ٍ تعذیل در تارُ ی غرایس جٌسی آشٌا هی شَدتا دیذگاُ الف ( 

 ب( تا هعٌا ٍ هفْوَم عفت جٌسی ٍ غیرت ٍ حسادت آشٌا هی گردد

 هعیارّای اًتخاب ّوسر ٍاقف هی گردد.ج( تِ 



 

 روش آهوزش 
 

   سخٌراًی ٍپرسش ٍ پاسخاستفادُ از پاٍرپَیٌت 

 ضرايط اجراء

 

  اهكانات آهوزضي بخص 
  کاهپیَتر ٍیذٍئَ پرٍشکتَر ،اسالیذ پرٍشکتَر ٍ 

 

 

   آهوزش دهنذه 
   :ِاسبتیذ بخص هعبرفاسبتیذهربَط 

  هنابع اصلي درسي: 

(کارتردیآییي زًذگی ) اخالق   
 

  ارزضیابي 
 

 ًحَُ ارزضیببی         

 سواالت بصورت  چهارگسینه و کوتاه پاسخ 

 
 

  نحوه هحاسبه نوره كل 

 2نمره میان ترم 8و کنفرانس  نمره 

 22  َنمره است 22نمره پایانی که مجموعا 

 

 

 هقررات 

                22حداقل نمره قبولی  

 جلسه 4تعداددفعات مجاز غیبت در کالس 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 آیین زندگی ) اخالق کاربردي (درس سمانبنديجدول

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امكانات 

 مورد نياز

روش 

 ارزشيابي

63/66/65 02-65 

 

 

 هؼٌا ضٌاسی اخالق

 اًَاع پصٍّص ّای اخالقی

 تَصیفی

 ٌّجاری

 فرا اخالق

 ػثذاهلل ًجاری

پرسش 

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرشکتَر ٍ لة  

 تاب

کتاب آییي 

زًذگی ) 

اخالق 

 کارتردی (

 پرسص ٍپاسخ

02/66/65 

 اّویت داًص اًذٍزی   02-65

 هَاًغ دستیاتی تِ ػلن حقیقی

 تقلیذ کَرکَراًِ 

 ضتاب زدگی 

 

 

 
 عبذاهلل نجاری

 

پرسش 

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاٍرپَیٌت

لة  پرشکتَر ٍ

 تاب

کتاب آییي 

زًذگی ) 

 پرسص ٍپاسخ



 پیرٍی از حذض ٍ گواى

 توایالت ًفساًی

اخالق 

 کارتردی (

22/66/65 

 آداب اخالقی آهَختي 02-65

گَش  –رػایت اٍالَیت ّا 

خَد  –سَال کردى  -دادى

 ضٌاسی 

پرسش  عبذاهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاٍرپَیٌت

پرشکتَر ٍ لة 

 تاب

کتاب آیین 

زنذگی ) 

اخالق 

 کاربردی (

 پرسص ٍپاسخ

4/60/65 

 اخالق هؼیطت   02-65

 اّویت ٍ ارزضوٌذی کار

ًقص ٍ جایگاُ کار در 

 اسالم

 اثر ترتیتی کار در ضخصیت 

 

پرسش  عبذاهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاٍرپَیٌت

پرشکتَر ٍ لة 

 تاب

کتاب آیین 

زنذگی ) 

اخالق 

 کاربردی (

 پرسص ٍپاسخ

61/60/65 

02-65  

 اخالق هؼاضرت

پرسش  عبذاهلل نجاری

وپاسخ 

پرشکتَر ٍ لة 

 تاب

 پرسص ٍپاسخ



هؼیار  –اًَاع هؼاضرت 

 ًظارت ّوگاًی -هؼاضرت

 وسخنرانی

 پاٍرپَیٌت

کتاب آیین 

زنذگی ) 

اخالق 

 کاربردی (

06/60/65 

ضرایظ ٍ هراتة اهر تِ  02-65

 هؼرٍف ٍ ًْی از هٌکر

آسیة ضٌاسی اهر تِ 

 هؼرٍف ٍ ًْی از هٌکر

 

پرسش  عبذاهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاٍرپَیٌت

پرشکتَر ٍ لة 

 تاب

کتاب آیین 

زنذگی ) 

اخالق 

 کاربردی (

 پرسص ٍپاسخ

05/60/65 

 دٍستی ٍ دٍستیاتی 02-65

 اًتخاب دٍست ضایستِ 

 تاثیر دٍست در زًذگی 

هؼیارّای اسالم در اًتخاب 

 دٍست

پرسش  عبذاهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاٍرپَیٌت

پرشکتَر ٍ لة 

 تاب

کتاب آیین 

زنذگی ) 

اخالق 

 کاربردی (

 پرسص ٍپاسخ

05/6/66 

 اخالق جٌسی 02-65

 –تفریظ  –دیذگاُ افراط 

پرسش  عبذاهلل نجاری

وپاسخ 

پرشکتَر ٍ لة 

 تاب

 پرسص ٍپاسخ



 تؼذیل 

 

 وسخنرانی

 پاٍرپَیٌت

کتاب آیین 

زنذگی ) 

اخالق 

 کاربردی (

1/0/66 

ًگرش اسالم درتارُ غرایس  02-65

ًقص فضای  –جٌسی 

هجازی ٍ آثار هغرب آى در 

ضکل گیری ًاٌّجارّای 

 اخالقی 

پرسش  عبذاهلل نجاری 

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاٍرپَیٌت

پرشکتَر ٍ لة 

 تاب

کتاب آیین 

زنذگی ) 

اخالق 

 کاربردی (

 پرسص ٍپاسخ

66/0/66 

 ًقص ٍ جایگاُ حجاب  02-65

ًگرش ٍ دیذگاُ  اسالم 

 درتارُ ی حجاب 

پرسش  عبذاهلل نجاری 

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاٍرپَیٌت

پرشکتَر ٍ لة 

 تاب

کتاب آیین 

زنذگی ) 

اخالق 

 کاربردی (

 پرسص ٍپاسخ

65/0/66 

هؼٌا ٍ هفْوَم ػفت جٌسی  02-65

 غیرت ٍ حسادت 

ًقص پَضص ٍ ػفاف در 

پرسش  عبذاهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاٍرپَیٌت

پرشکتَر ٍ لة 

 تاب

کتاب آیین 

زنذگی ) 

اخالق 

 کاربردی (

 پرسص ٍپاسخ



 تؼالی فرد ٍ جاهؼِ

02/0/66 

تررسی ٍ تحث ٍ تثادل ًظر    02-65

پیراهَى حضَر تاًَاى 

درػرصِ ّای هختلف 

 اجتواع 

پرسش  عبذاهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاٍرپَیٌت

پرشکتَر ٍ لة 

 تاب

کتاب آیین 

زنذگی ) 

اخالق 

 کاربردی (

 پرسص ٍپاسخ

6/2/66 

سیاست  آضٌایی تا اخالق 02-65

ًٍظریِ جذایی اخالق از 

 سیاست

پرسش  عبذاهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاٍرپَیٌت

پرشکتَر ٍ لة 

 تاب

کتاب آیین 

زنذگی ) 

اخالق 

 کاربردی (

 پرسص ٍپاسخ

5/2/66 

ًظریِ اصالت سیاست  02-65

 ٍتثؼیت اخالق از سیاست

 ًقذ ٍتررسی آى

پرسش  عبذاهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاٍرپَیٌت

پرشکتَر ٍ لة 

 تاب

کتاب آیین 

زنذگی ) 

اخالق 

 کاربردی (

 پرسص ٍپاسخ

62/2/66 

 پرسص ٍپاسخپرشکتَر ٍ لة پرسش  عبذاهلل نجاری ًظریِ اصالت اخالق 02-65



 ٍتثؼیت سیاست از اخالق

 ًقذ ٍتررسی آى

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاٍرپَیٌت

 تاب

کتاب آیین 

زنذگی ) 

اخالق 

 کاربردی (

00/2/66 

ٍظایف اخالقی هردم در  02-65

 اًتخاب هسَالى

ٍظایف اخالقی حاکواى در 

 تراتر هردم

پرسش  عبذاهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاٍرپَیٌت

پرشکتَر ٍ لة 

 تاب

کتاب آیین 

زنذگی ) 

اخالق 

 کاربردی (

 پرسص ٍپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

06/2/66 

اخالق هٌاظرُ ٍگفٌگَی  02-65

 ػلوی 

 گفتگَ ّذف

 آداب اخالقی هٌاظرُ

 آفات اخالقی هٌاظرُ

پرسش  عبذاهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاٍرپَیٌت

پرشکتَر ٍ لة 

 تاب

کتاب آیین 

زنذگی ) 

اخالق 

 کاربردی (

 پرسص ٍپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 


