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 معرفی درس:

 
است که محدوده فعالیت خود را حوزه های خاصی از زندگی فردی و اجتماعی انسان اخللاق کاربردی نام رشته ای نوپا در مجامع غرب 

قرار داده و با تطبیق استدالال ها، اصول و ارزش ها، در حوزه رفتارهای اخلاقی به ارزش گذاری آن ها می پردازد. در متون اخلاقی 

 اندیشمندان مسلمان نیز رگه های عمیقی از این رشته علمی یافت می شود

 

 

 

 

 

 یارشناسکمقطع و رشته تحصیلی:            بهداشت و علوم تغذیهگروه آموزشی:  بهداشت اوز                        دانشکده :   

  2تعداد واحد آئین زندگی  :  نام درس

 تئورینوع واحد :

 41-41شنبه روز و ساعت برگزاری کلاس:   ندارد پیش نیاز:

 مجازی مکان برگزاری:

                                               حجت الاسلام والمسلمین احمد عدالتی  مسئول برنامه : 

 آدرس پست الکترونیکی:                                                    54402045110:          دانشکده شماره تماس

              حجت الاسلام والمسلمین احمد عدالتی مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 آدرس پست الکترونیکی:                                                             54402045110  شماره تماس دانشکده:  

 حجت الاسلام والمسلمین احمد عدالتی تهیه و تنظیم : 

 41/1/4155بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :
   یاخلاق کاربرد گاهیو جا یمعنا شناس

   یدانش اندوز اخلاق

 پژوهش  اخلاق

 ها( شهیمواجهه با اند یاخلاق یها وهینقد )ش اخلاق

 شتیمع اخلاق

 معاشرت اخلاق

 استیس اخلاق

   یزمامدار اخلاق

  یعلم یمناظره و گفتگو اخلاق

 یجنس اخلاق

 

 ف کلیاهدا 

 
 معناشناسی اخلاق و علم اخلاق

 انواع پژوهش های اخلاقی

 اخلاق کاربردی

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اهمیت ضرورت و جایگاه ویژهدانش و دانش اندوزی در اسلام را فراگیرد 

  نجات از آنها را فراگیرددرکنار آشنایی با موانع و لغزش های دستیابی به علم حقیقی راه 

 ضمن آشنایی با فضایل اخلاقی در کسب دانش شیوه کسب فضایل و راه علمی مزین شدن به آن ها را نیز به دست آورد 

 

 هدف کلی 

 
 دانش اندوزی و پارسایی

 موانع دست یابی به علم حقیقی 

 تقلید کورکورانه

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 وظایف اخلاقی خود در مقام یک پژوهشگر یا نویسنده آشنا شود با 

 ضمن آشنایی با نقش پیش فرض های ارزشی در پژوهش های علمی در تصحیح و تقویت نظام ارزشی خود بکوشد 

 .آسیب های اخلاقی در مقام پژوهش را شناسایی کرده و انگیزه ای قوی برای اجتنباب از آنها کسب نماید 

 هدف کلی 

 
 اخلاقی آموختن آداب

 خودشناسی



  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 با معنای درست نقد و انتقاد آشنا شود 

 در پاسخ به نقد دیگران موازین اخلاقی را مراعات کند 

  ترغیب شودضمن آشنایی با وظایف اخلاقی خود در مقام نقد اندیشه ها و رفتارهای دیگران نسبت به مراعات آنها 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
 و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید کامپیوتر 

 

  منابع درسی:  

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

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

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

 مطالعهشده برای 

 
 کتاب آئین زندگی اخالق کاربردی احمد حسین شریفی 

 

 

 

 آزمون های خود ارزیابی 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 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

یان ترمازمون م 1  
تستی چهار 

 جوابی
  

 

 

 



 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 تکالیف طول ترم 

 

 

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره ارزشیابیموارد 

 8 آزمون میان ترم

 11 آزمون پایان ترم

 1 شرکت فعال در کلاس و حضور و غیاب

 1 تکالیف و سایر فعالیت ها

 
 

 

 

 

 مقررات 

  01حداقل نمره قبولي                                       

 3               تعداددفعات مجاز غيبت در كالس    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 ......... .......... ..... در پایان هر فصل تکلیفی متناسب با آن ارائه میشود تکلیف  1



 آیین زندگی  درس زمانبندي جدول

ساعت  تاریخ ارائه

 ارائه

موضوع 

 مدرس جلسه
نحوه 

 ارائه

امكانات 

مورد 

 نیاز

روش 

 ارزشیابي

01/6/1011 

 16-10شنبه 

و  یمعنا شناس

اخلاق  گاهیجا

  یکاربرد

احمممممد 

 عدالتی 
 مجازی 

کامپيوتر، 

سمممامانه 

 نوید
 مجازی 

02/6/1011 

 16-10شنبه 

دانش  اخلاق

  یاندوز
احمممممد 

 عدالتی 
 مجازی 

کامپيوتر، 

سمممامانه 

 نوید
 مجازی 

3/2/1011 
 16-10شنبه 

دانش  اخلاق

  یاندوز
احمممممد 

 عدالتی 
 مجازی 

کامپيوتر، 

سمممامانه 

 نوید
 مجازی 

11/2/1011 

 16-10شنبه 

 پژوهش  اخلاق

 
احمممممد 

 عدالتی 
 مجازی 

کامپيوتر، 

سمممامانه 

 نوید
 مجازی 

12/2/1011 

 16-10شنبه 

 پژوهش  اخلاق

 
احمممممد 

 عدالتی 
 مجازی 

کامپيوتر، 

سمممامانه 

 نوید
 مجازی 

00/2/1011 

 16-10شنبه 

نقد  اخلاق

 یها وهی)ش

مواجهه  یاخلاق

 ها( شهیبا اند

احمممممد 

 عدالتی 
 مجازی 

کامپيوتر، 

سمممامانه 

 مجازی  نوید

1/8/1011 

 16-10شنبه 

نقد  اخلاق

 یها وهی)ش

مواجهه  یاخلاق

 (ها شهیبا اند

احمممممد 

 عدالتی 
 مجازی 

کامپيوتر، 

سمممامانه 

 مجازی  نوید

8/8/1011 

 16-10شنبه 

 شتیمع اخلاق

 
احمممممد 

 عدالتی 
 مجازی 

کامپيوتر، 

سمممامانه 

 نوید
 مجازی 

11/8/1011 

 16-10شنبه 

 معاشرت اخلاق

 
احمممممد 

 عدالتی 
 مجازی 

کامپيوتر، 

سمممامانه 

 نوید
 مجازی 

00/8/1011 

 16-10شنبه 

 معاشرت اخلاق

 
احمممممد 

 عدالتی 
 مجازی 

کامپيوتر، 

سمممامانه 

 نوید
 مجازی 

02/8/1011 

 16-10شنبه 

 استیس اخلاق

 
احمممممد 

 عدالتی 
 مجازی 

کامپيوتر، 

سمممامانه 

 نوید
 مجازی 

6/2/1011 

 16-10شنبه 

  یزمامدار اخلاق

 
احمممممد 

 عدالتی 
 مجازی 

کامپيوتر، 

سمممامانه 

 نوید
 مجازی 

13/2/1011 

 16-10شنبه 

مناظره و  اخلاق

  یعلم یگفتگو

 

احمممممد 

 عدالتی 
 مجازی 

کامپيوتر، 

سمممامانه 

 نوید
 مجازی 

01/2/1011 

 16-10شنبه 

مناظره و  اخلاق

  یعلم یگفتگو

 

احمممممد 

 عدالتی 
 مجازی 

کامپيوتر، 

سمممامانه 

 نوید
 مجازی 

02/2/1011 

 16-10شنبه 

مناظره و  اخلاق

  یعلم یگفتگو

 

احمممممد 

 عدالتی 
 مجازی 

کامپيوتر، 

سمممامانه 

 نوید
 مجازی 

0/11/1011 

 16-10شنبه 

 یجنس اخلاق

 
احمممممد 

 عدالتی 
 مجازی 

کامپيوتر، 

سمممامانه 

 نوید
 مجازی 



 


