
 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول
 

 کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:                                      :     گروه آموزشی:   دانشکده

 01/00/0011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01ساعت:              شنبهيکروز:               آيين زندگي ) اخالق کاربرد (نام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 71دانشجويان  :تعداد 

 عبداهلل نجاریمسئول درس: 7تعداد واحد:

 عبداهلل نجاریمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دقيقه 01مدت کالس: 

. 

 آیین زندگی ) اخالق کاربردی (عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 تعریف اصطالحی اخالق –معنا شناسی اخالق 

 اهداف جزئی : 
 اخالق آشنا می گردددانشجو با معنا و مفهوم 

 انواع پژوهش های اخالقی را میشناسد

 سخنرانی وپرسش وپاسخارائه مطالب به صورت پاورپوینت و  روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب -آیین زندگی کتاب امکانات آموزشی : 

 کتاب آیین زندگی ) اخالق کاربردی( منبع درس  :

  01دقيقه:مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس 

  معنا و مفهموم و اصطالح اخالقبخش اول 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  اخالق  –انواع پژوهش های اخالقي بخش دوم

 کاربردی

 01دقيقهمدت زمان :    

 1دقيقهمدت زمان :    

 01 دقيقهمدت زمان:      

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 دومجلسه 
 

 کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:          :     گروه آموزشی:                               دانشکده

 70/00/0011تاريخ ارائه درس: 0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01ساعت:              روز:              يکشنبه آيين زندگي ) اخالق کاربرد (نام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 71تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاریدرس:مسئول  7تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:عبداهلل نجاری دقيقه 01مدت کالس: 

. 

 آیین زندگی ) اخالق کاربردی (  عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 پارسایی در کنار خردورزی –اهمیت دانش اندوزی 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو  ضرورت و اهمیت دانش اندوزی را بداند

 نسبت به اهمیت پارسایی در کنار خردورزی آگاهی یابد 

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب -کتاب  آیین زندگی امکانات آموزشی : 

 کتاب آیین زندگی ) اخالق کاربردی(  منبع درس  :

  01مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

  اهميت و ضرورت فراگيری دانش در اسالم بخش اول 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  اهميت پارسايي در کنار خرد ورزیبخش دوم 

 01مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 01 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 دقيقه   مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 سوم جلسه 
 

 کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:                     :     گروه آموزشی:                    دانشکده

 10/07/0011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01ساعت:              روز:              يکشنبه آيين زندگي ) اخالق کاربرد (نام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 71تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاریمسئول درس: 7واحد:تعداد 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:عبداهلل نجاری دقيقه 01مدت کالس: 

. 

 آیین زندگی ) اخالق کاربردی (  عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 رعایت اولویت ها  –موانع دستیابی به علم حقیقی 

 اهداف جزئی : 
پیروی از حدس و گمان ( آشنا  –تمایالت نفسانی  –شتاب زدگی  –دانشجو  به موانع دستیابی به علم حقیقی ) تقلید کورکورانه 

 می گردد.
 رعایت اولویت ها در امر آموزش را دانسته و به آن عمل کند 

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب -آیین  زندگی امکانات آموزشی : 

 کتاب آیین زندگی ) اخالق کاربردی(  منبع درس  :

  01مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

  موانع دستيابي به علم حقيقي  بخش اول 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  رعايت اولويت هابخش دوم 

 01مدت زمان :    دقيقه

 1دقيقه  مدت زمان :  

 01 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 چهارم جلسه 
 

 کارشناسی اتاق عمل:     گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 10/07/0011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01ساعت:              روز:              يکشنبه ) اخالق کاربرد ( آيين زندگينام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 71تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاریمسئول درس: 7تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:عبداهلل نجاری دقيقه 01مدت کالس: 

. 

 آیین زندگی ) اخالق کاربردی (  عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 تاثیر گناه در رزق و روزی  –ارزشمندی کار در دیدگاه اسالم  –اهمیت و ضرورت معیشت 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو  به اهمیت و ضرورت معیشت آگاهی می یابد 
 به دیدگاه اسالم درباره ی قداست کار آشنا می شود 

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب -آیین  زندگی امکانات آموزشی : 

 کتاب آیین زندگی ) اخالق کاربردی(  منبع درس  :

  01مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

  کار از ديدگاه اسالم   –اخالق معيشت بخش اول 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  تاثير کار در شخصيت و اخالقبخش دوم 

 01مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 01 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 پنجم جلسه 
 

 کارشناسی اتاق عمل:     گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 01/07/0011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01ساعت:              روز:              يکشنبه آيين زندگي ) اخالق کاربرد (نام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 71تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاریمسئول درس: 7تعداد واحد:

 به ترتيب حروف الفبا(:عبداهلل نجاریمدرسين)  دقيقه 01مدت کالس: 

. 

 آیین زندگی ) اخالق کاربردی (  عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 معیار معاشرت  –انواع معاشرت  –اهمیت و ضرورت معاشرت 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو  به اهمیت و ضرورت معاشرت آگاهی می  یابد 

 خانوادگی را می داند –دوستانه  –شهروندی  -آیینی –معاشرت انسانی  –انواع معاشرت 
 با معیار  معاشرت آشنا می شود

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب -آیین  زندگی امکانات آموزشی : 

 کتاب آیین زندگی ) اخالق کاربردی(  منبع درس  :

  01زمان:      دقيقهمدت  مقدمه 

 کلیات درس 

  اهميت و ضرورت  –اخالق معاشرت بخش اول

 معاشرت  

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  انواع معاشرت و معيار معاشرت بخش دوم 

 01مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 01 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 
 
 

درماني الرستاندانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي   

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 ششم جلسه
 

 کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:                                         :     گروه آموزشی:دانشکده

 70/07/0011تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01ساعت:              روز:              يکشنبه آيين زندگي ) اخالق کاربرد (نام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 71دانشجويان  :تعداد 

 عبداهلل نجاریمسئول درس: 7تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:عبداهلل نجاری دقيقه 01مدت کالس: 

. 

 آیین زندگی ) اخالق کاربردی (  عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 اصالح ذات بین  –اهتمام به امور مردم  –نظارت همگانی 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو  به نقش  و جایگاه نظارت همگانی آگاه می شود 

 به اهمیت نسبت به امور مردم آگاه می شود 

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب -آیین  زندگی امکانات آموزشی : 

 کتاب آیین زندگی ) اخالق کاربردی(  منبع درس  :

  01مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

  نظارت همگانيبخش اول 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  اصالح ذات بين  –اهتمام به امور مردم بخش دوم 

 01مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 01 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

  1 مدت زمان :    دقيقه درسارزشیابی 

 
 
 
 
 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 هفتمجلسه
 

 کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:                                  :     گروه آموزشی:       دانشکده

 11/10/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01ساعت:              روز:              يکشنبه آيين زندگي ) اخالق کاربرد (نام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 71:  تعداد دانشجويان

 عبداهلل نجاریمسئول درس: 7تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:عبداهلل نجاری دقيقه 01مدت کالس: 

. 

 آیین زندگی ) اخالق کاربردی (  عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 آسیب شناسی  -مراتب امر به معروف و نهی از منکر –شرایط امر به معروف و نهی از منکر 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو  به نقش  و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر آگاه می شود

 شرایط امر به معروف و نهی از منکر را می داند 
 به مراتب امر به معروف و نهی از منکر واقف می گردد 

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب -آیین  زندگی امکانات آموزشی : 

 کتاب آیین زندگی ) اخالق کاربردی(  منبع درس  :

  01مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

  شرايط امر به معروف و نهي از منکربخش اول 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  مراتب امر به معروف و نهي از منکر  بخش دوم 

 01دقيقه   مدت زمان : 

 1مدت زمان :    دقيقه

 01 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 هشتم جلسه
 

 کارشناسی اتاق عمل:     گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 00/10/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01ساعت:              روز:              يکشنبه آيين زندگي ) اخالق کاربرد (نام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 71تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاریمسئول درس: 7تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:عبداهلل نجاری دقيقه 01مدت کالس: 

. 

 آیین زندگی ) اخالق کاربردی (  عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 دیدگاه اسالم و قرآن و احادیث درباره ی امر به معروف و نهی از منکر   –راههای اجرای امر به معروف و نهی از منکر 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو  راههای اجرای امر به معروف و نهی از منکر را می داند 

 قرآن و احادیث درباره ی امر به معروف و نهی از منکر  آشنا می شودنسبت به دیدگاه اسالم و 

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب -آیین  زندگی امکانات آموزشی : 

 کتاب آیین زندگی ) اخالق کاربردی(  منبع درس  :

  01مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

  راههای اجرای امر به معروف و نهي از منکربخش اول 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  دوم دیدگاه اسالم و قرآن و بخش

احادیث درباره ی امر به معروف 

 و نهی از منکر

 01مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 01 مدت زمان:      دقيقه

  1 زمان :    دقيقهمدت  جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشيواحد برنامه ريزی 

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 نهم جلسه
 

 کارشناسی اتاق عمل:     گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 70/10/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01ساعت:              روز:              يکشنبه آيين زندگي ) اخالق کاربرد (نام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 71تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاریمسئول درس: 7تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:عبداهلل نجاری دقيقه 01مدت کالس: 

. 

 آیین زندگی ) اخالق کاربردی (  عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 شرایط و ویژگی های دوست   –اهمیت و ضرورت دوستیابی 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو  به اهمیت و ضرورت دوستیابی و نقش آن در زندگی پی میبرد

 به شرایط ویژگی های دوست واقف می شود

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب -آیین  زندگی امکانات آموزشی : 

 کتاب آیین زندگی ) اخالق کاربردی(  منبع درس  :

  01مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

  اهميت و ضرورت دوستيابي بخش اول 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  شرایط و ویژگی های دوست دوم بخش

 از منظر روایات 

 01مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 01 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 دهم جلسه
 

 کارشناسی اتاق عمل:     گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 70/10/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01ساعت:              روز:              يکشنبه آيين زندگي ) اخالق کاربرد (نام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 71تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاریمسئول درس: 7تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:عبداهلل نجاری دقيقه 01مدت کالس: 

. 

 آیین زندگی ) اخالق کاربردی (  عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 دیدگاه اهل تفریط  –معنا و مفهموم اخالق جنسی 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو  به معنا و مفهموم اخالق جنسی آشنا می شود

 کلبیان نسبت به غرایز جنسی آگاه می گردد –دیدگاه مسیحیت و برهمانیان بودا 

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب -آیین  زندگی امکانات آموزشی : 

 کتاب آیین زندگی ) اخالق کاربردی(  منبع درس  :

  01مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

  معنا و مفهموم اخالق جنسي بخش اول 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  دیدگاه اهل تفریط دوم بخش

 درباره ی غریزه  ی جنسی 

 01مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 01 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 
 
 
 

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 يازدهم جلسه
 

 کارشناسی اتاق عمل:     گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 10/17/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01ساعت:              روز:              يکشنبه آيين زندگي ) اخالق کاربرد (نام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 71تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاریمسئول درس: 7تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:عبداهلل نجاری دقيقه 01مدت کالس: 

. 

 آیین زندگی ) اخالق کاربردی (  عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 راسل (  –دیدگاه افراطیون ) زیکموند فروید  –معنا و مفهموم اخالق جنسی 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو  با دیدگاه افراطیون درباره غریزه ی جنسی آشنا می شود

 با استدالل های سه گانه ی آنان آشنا می گردد

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب -آیین  زندگی امکانات آموزشی : 

 کتاب آیین زندگی ) اخالق کاربردی(  منبع درس  :

  01مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

  ديدگاه افراطيون بخش اول 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بیان سه گانه ی استدالل دوم بخش

 افراطیون

 01مدت زمان :    دقيقه

 1:    دقيقه مدت زمان

 01 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 دوازدهم جلسه
 

 کارشناسی اتاق عمل:     گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 00/17/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01ساعت:              روز:              يکشنبه زندگي ) اخالق کاربرد (آيين نام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 71تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاریمسئول درس: 7تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:عبداهلل نجاری دقيقه 01مدت کالس: 

. 

 آیین زندگی ) اخالق کاربردی (  عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 نقش ازدواج در کنترل غرایز  –دیدگاه اعتدال درباره ی غرایز جنسی 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو  با دیدگاه اعتدالیون درباره غریزه ی جنسی آشنا می شود

 به نقش ازدواج در مدیریت و کنترل غرایز جنسی پی میبرد  

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب -آیین  زندگی امکانات آموزشی : 

 کتاب آیین زندگی ) اخالق کاربردی(  منبع درس  :

  01مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

  ديدگاه اعتداليونبخش اول 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  ازدواج در مدیریت نقش دوم بخش

 غرایز

 01مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 01 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 سيزدهم جلسه
 

 کارشناسی اتاق عمل:     گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 00/10/0010 ارائه درس :تاريخ  0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01ساعت:              روز:              يکشنبه آيين زندگي ) اخالق کاربرد (نام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 71تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاریمسئول درس: 7تعداد واحد:

 اریمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:عبداهلل نج دقيقه 01مدت کالس: 

. 

 آیین زندگی ) اخالق کاربردی (  عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 حسادت  -غیرت  –معنای عفت جنسی  –دیدگاه اسالم درباره حجاب 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو  با دیدگاه اسالم درباره  حجاب آشنا می شود

 به نقش و فواید حجاب در زندگی واقف می شود  
 به معنا و مفهموم عفت جنسی و  تفاوت غیرت با حسادت آگاه می شود   

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب -آیین  زندگی امکانات آموزشی : 

 کتاب آیین زندگی ) اخالق کاربردی(  منبع درس  :

  01دقيقهمدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس 

  ديدگاه اسالم درباره ی حجاب بخش اول 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  معنا و مفهموم اخالق دوم بخش

 حسادت-غیرت  –جنسی 

 01مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 01 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 زمان :    دقيقه مدت ارزشیابی درس 

 
 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 آموزش علوم پزشکي مرکز مطالعات و توسعه

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 

 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 چهاردهمجلسه
 

 کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:                             :     گروه آموزشی:            دانشکده

 71/10/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01ساعت:              روز:              يکشنبه آيين زندگي ) اخالق کاربرد (نام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 71تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاریمسئول درس: 7تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:عبداهلل نجاری دقيقه 01مدت کالس: 

. 

 آیین زندگی ) اخالق کاربردی (  عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 اهمیت و ضرورت اخالق سیاسی   -اخالق سیاست 

 اهداف جزئی : 
 سیاست پی میبرددانشجو  به ارزش و اهمیت اخالق در 

 نسبت به دیدگاه تقدم سیاست بر اخالق آگاه می شود

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب -آیین  زندگی امکانات آموزشی : 

 کتاب آیین زندگی ) اخالق کاربردی(  منبع درس  :

  01مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

  معنا و مفهوم اخالق سياسي بخش اول 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  دیدگاه  اصالت سیاست بر  دومبخش

 اخالق

 01مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 01 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 
 
 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 
 

 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 پانزدهمجلسه
 

 کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:               :     گروه آموزشی:                          دانشکده

 10/10/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01ساعت:              روز:              يکشنبه آيين زندگي ) اخالق کاربرد (نام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 71تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاریمسئول درس: 7تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:عبداهلل نجاری دقيقه 01مدت کالس: 

. 

 آیین زندگی ) اخالق کاربردی (  عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 اهمیت و ضرورت اخالق سیاسی   -اخالق سیاست 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو  به ارزش و اهمیت اخالق در سیاست پی میبرد

 به اولویت اخالق بر سیاست  آگاهی می باید  

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب -آیین  زندگی امکانات آموزشی : 

 کتاب آیین زندگی ) اخالق کاربردی(  منبع درس  :

  01مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

  معنا و مفهوم اخالق سياسي بخش اول 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  دیدگاه  اصالت اخالق بر  دومبخش

 سیاست

 01مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 01 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 
 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 
 

 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 شانزدهم جلسه
 

 کارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی::     گروه آموزشی:                                         دانشکده

 10/10/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01ساعت:              روز:              يکشنبه آيين زندگي ) اخالق کاربرد (نام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 71تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاریمسئول درس: 7تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:عبداهلل نجاری دقيقه 01مدت کالس: 

. 

 آیین زندگی ) اخالق کاربردی (  عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 اهمیت و ضرورت اخالق سیاسی   -اخالق سیاست 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو  به وظایف والی در برابر مردم آگاهی می یابد

 با سخنان گوهربار امام علی )ع( درباره ی وظایف والی در نهج البالغه آشنا می گردد  

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب -آیین  زندگی امکانات آموزشی : 

 کتاب آیین زندگی ) اخالق کاربردی(  منبع درس  :

  01زمان:      دقيقه مدت مقدمه 

 کلیات درس 

  وظایف والی در برابر مردمبخش اول 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  سخنان گوهربار امام علی  دومبخش

 )ع( درباره ی وظایف والی

 01مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 01 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 
 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 
 

 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 هفدهمجلسه
 

 کارشناسی اتاق عملآموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی::     گروه دانشکده

 77/10/0010تاريخ ارائه درس: 0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01ساعت:              روز:              يکشنبه آيين زندگي ) اخالق کاربرد (نام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 71تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاریمسئول درس: 7تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:عبداهلل نجاری دقيقه 01مدت کالس: 

. 

 آیین زندگی ) اخالق کاربردی (  عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 آفات سیاست  –وظایف مردم در مقابل والی   -اخالق سیاست 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو  به وظایف مردم در مقابل والی آگاهی می یابد

 نسبت به آفات سیاست واقف می شود  

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب -آیین  زندگی امکانات آموزشی : 

 کتاب آیین زندگی ) اخالق کاربردی(  منبع درس  :

  01مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

  مردم در مقابل والیوظایف بخش اول 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  آفات و معایب سیاست ورزیدومبخش 

 01مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 01 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 زمان :    دقيقهمدت  ارزشیابی درس 

 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 


