
 
 

  

  

 

 

 ترکیبی  (lesson Planروزانه )طرح درس 

 جلسه اول

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                   بهداشت و علوم تغذیه گروه آموزشی:                                                بهداشت اوز:دانشکد

 00/6/4100تاريخ ارائه درس : 100-104نیمسال اول سال تحصیلی  :  

 46-41ساعت:              شنبهروز:  آيین زندگی نام درس )واحد(  :  

 تئوری نوع واحد:
 

 نامشخص تعداد دانشجويان  :

 حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 0تعداد واحد:

 حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کلاس: 

 41/6/4100بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 :  جلسهعنوان 
 معنا شناسی و جايگاه اخلاق کاربردی

 :   جلسههدف کلی 

 معناشناسی اخلاق و علم اخلاق

 های اخلاقیانواع پژوهش 
 اخلاق کاربردی

 :  اختصاصیاهداف 
 اخلاق توصیفی
 اخلاق هنجاری 

 فرااخلاق
 اهمیت و جايگاه اخلاق کاربردی

 تاريخچه اخلاق کاربردی

     مجازی     روش آموزش :  

   کامپیوتر ، سامانه نوید امکانات آموزشی :

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : 

 آئین زندگی)اخلاق کاربردی(منبع درس : 

 دقیقه      :مدت زمان (جهت کلاس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   00مدت زمان : 

 دقیقه0مدت زمان :    

 دقیقه 00مدت زمان:     

  دقیقه 40مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 

 دوم جلسه 
 

 مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                   بهداشت و علوم تغذیه :بهداشت اوز                                             گروه آموزشی:   دانشکد

 27/6/4100تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  نیمسال اول 

 46-41روز: شنبه              ساعت: نام درس )واحد(  :  آيین زندگی 

 نوع واحد:تئوری 
 

 نامشخص تعداد دانشجويان  :

 حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 0تعداد واحد:

 عدالتیحجت السلام و المسلمین احمد  :مدرس 60مدت کلاس: 

 41/6/4100تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 آيین زندگی:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 دانش اندوزی و پارسايی

 موانع دست يابی به علم حقیقی 

 تقلید کورکورانه

 :  اختصاصیاهداف 
 پیروی از حدس و گمان

 شتاب زدگی 

 تمايلات نفسانی

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : 

 آئین زندگی)اخلاق کاربردی( منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کلاس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   00مدت زمان : 

 دقیقه0مدت زمان :    

 دقیقه 00مدت زمان:     

  دقیقه 40مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 سومجلسه 
 

 مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                   بهداشت و علوم تغذیه :بهداشت اوز                                             گروه آموزشی:   دانشکد

 1400/7/3تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  نیمسال اول 

 46-41روز: شنبه              ساعت: نام درس )واحد(  :  آيین زندگی 

 نوع واحد:تئوری 
 

 نامشخص تعداد دانشجويان  :

 حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 0تعداد واحد:

 حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کلاس: 

 41/6/4100تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 آيین زندگی:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 آداب اخلاقی آموختن

 خودشناسی

 :  اختصاصیاهداف 
 انگیزه الاهی

 انتخاب استاد شايسته
 خوب گوش دادن 

 مطالعه بنیادين

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : 

 آئین زندگی)اخلاق کاربردی( منبع درس :

 زمان:      دقیقهمدت  )این قسمت صرفا جهت کلاس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   00مدت زمان : 

 دقیقه0مدت زمان :    

 دقیقه 00مدت زمان:     

  دقیقه 40مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 چهارم جلسه

 مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                   بهداشت و علوم تغذیه :بهداشت اوز                                             گروه آموزشی:   دانشکد

 1400/7/10تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  نیمسال اول 

 46-41ساعت:روز: شنبه               نام درس )واحد(  :  آيین زندگی 

 نوع واحد:تئوری 
 

 نامشخص تعداد دانشجويان  :

 حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 0تعداد واحد:

 حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کلاس: 

 41/6/4100تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 آيین زندگی:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 اخلاقی در پژوهشفضايل 

 :  اختصاصیاهداف 
 تصحیح انگیزه و نیت

 شهامت در پژوهش
 امانت داری  

 نشاط در تحقیق

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : 

 کاربردی(آئین زندگی)اخلاق  منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کلاس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   00مدت زمان : 

 دقیقه0مدت زمان :    

 دقیقه 00مدت زمان:     

  دقیقه 40مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 پنجم جلسه
 

 مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                   بهداشت و علوم تغذیه :بهداشت اوز                                             گروه آموزشی:   دانشکد

 1400/7/17تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  نیمسال اول 

 46-41روز: شنبه              ساعت: نام درس )واحد(  :  آيین زندگی 

 نوع واحد:تئوری 
 

 نامشخص تعداد دانشجويان  :

 حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 0تعداد واحد:

 حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کلاس: 

 41/6/4100تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 آيین زندگی:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 آسیب شناسی اخلاقی پژوهش

 :  اختصاصیاهداف 
 شهرت زدگی
 شتاب زدگی 

 دخالت دادن خواسته های شخصی 
 انتحال

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : 

 آئین زندگی)اخلاق کاربردی( منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کلاس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   00مدت زمان : 

 دقیقه0مدت زمان :    

 دقیقه 00مدت زمان:     

  دقیقه 40مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ششم جلسه 
 

 مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                   بهداشت و علوم تغذیه :بهداشت اوز                                             گروه آموزشی:   دانشکد

 1400/7/24تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  نیمسال اول 

 46-41روز: شنبه              ساعت: نام درس )واحد(  :  آيین زندگی 

 نوع واحد:تئوری 
 

 نامشخص تعداد دانشجويان  :

 حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 0تعداد واحد:

 السلام و المسلمین احمد عدالتیحجت  :مدرس 60مدت کلاس: 

 41/6/4100تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 آيین زندگی:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 معناشناسی نقد

 ضرورت نقد

    شرايط اخلاقی نقد

 :  اختصاصیاهداف 
 فهم سخن و تبحر در موضوع

 کنار نهادن حب و بغض 
  پرهیز از نقد متقابل

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : 

 آئین زندگی)اخلاق کاربردی( منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کلاس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   00مدت زمان : 

 دقیقه0مدت زمان :    

 دقیقه 00مدت زمان:     

  دقیقه 40مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 هفتمجلسه 

 مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                   بهداشت و علوم تغذیه :بهداشت اوز                                             گروه آموزشی:   دانشکد

 1400/8/1تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  نیمسال اول 

 46-41روز: شنبه              ساعت: نام درس )واحد(  :  آيین زندگی 

 نوع واحد:تئوری 
 

 نامشخص تعداد دانشجويان  :

 حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 0تعداد واحد:

 حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کلاس: 

 41/6/4100تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 آيین زندگی:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 نقد انگیخته به جای انگیزه

 :  اختصاصیاهداف 
 تفکیک انديشه و رفتار از فرد

 بردباری و نقد پذيریلزوم 

 پرهیز از برچسب زدن

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : 

 آئین زندگی)اخلاق کاربردی( منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه گردد.()این قسمت صرفا جهت کلاس های حضوری تکمیل :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   00مدت زمان : 

 دقیقه0مدت زمان :    

 دقیقه 00مدت زمان:     

  دقیقه 40مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 نهمجلسه 

 مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                   بهداشت و علوم تغذیه :بهداشت اوز                                             گروه آموزشی:   دانشکد

 1400/8/8تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  نیمسال اول 

 46-41ساعت:روز: شنبه               نام درس )واحد(  :  آيین زندگی 

 نوع واحد:تئوری 
 

 نامشخص تعداد دانشجويان  :

 حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 0تعداد واحد:

 حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کلاس: 

 41/6/4100تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 آيین زندگی:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 معاشرتانواع 

 معیار معاشرت

 اهتمام به امور مردم

 :  اختصاصیاهداف 
 معاشرت های انسانی
 معاشرت های آيینی 

 معاشرت های خانوادگی 
 معاشرت های دوستانه

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : 

 آئین زندگی)اخلاق کاربردی( منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کلاس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   00مدت زمان : 

 دقیقه0مدت زمان :    

 دقیقه 00مدت زمان:     

  دقیقه 40مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 دهم جلسه
 

 مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                   بهداشت و علوم تغذیه :بهداشت اوز                                             گروه آموزشی:   دانشکد

 1400/8/15تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  نیمسال اول 

 46-41روز: شنبه              ساعت: نام درس )واحد(  :  آيین زندگی 

 نوع واحد:تئوری 
 

 نامشخص تعداد دانشجويان  :

 حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 0تعداد واحد:

 السلام و المسلمین احمد عدالتیحجت  :مدرس 60مدت کلاس: 

 41/6/4100تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 آيین زندگی:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 اصلاح میان مردم

 امر به معروف و نهی از منکر 

 آسیب شناسی معاشرت با ديگران

 دوستی و دوست يابی

 :  اختصاصیاهداف 
 شرايط امربه معروف و نهی از منکر

 راه های اجرای امر به معروف و نهی از منکر 
 شايعه پراکنی

 ويژگی های دوست

 اعتدال در دوستی

   مجازی       روش آموزش :  

 سامانه نویدکامپیوتر ،  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : 

 آئین زندگی)اخلاق کاربردی( منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کلاس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   00مدت زمان : 

 دقیقه0مدت زمان :    

 دقیقه 00مدت زمان:     

  دقیقه 40مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 يازدهمجلسه 

 مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                   بهداشت و علوم تغذیه :بهداشت اوز                                             گروه آموزشی:   دانشکد

 1400/8/22تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  نیمسال اول 

 46-41روز: شنبه              ساعت: نام درس )واحد(  :  آيین زندگی 

 نوع واحد:تئوری 
 

 نامشخص تعداد دانشجويان  :

 حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 0تعداد واحد:

 حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کلاس: 

 41/6/4100تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 آيین زندگی:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 بیان کلی نظريه و ديدگاه ها

 :  اختصاصیاهداف 
 نظريه جدايی اخلاق از سیاست

 نظريه اصالت سیاست و تبعیت  اخلاق از سیاست

 نظريه اصالت اخلاق و تبعیت سیاست ازاخلاق

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر ، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : 

 آئین زندگی)اخلاق کاربردی( منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کلاس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   00مدت زمان : 

 دقیقه0مدت زمان :    

 دقیقه 00مدت زمان:     

  دقیقه 40مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 دوازدهم جلسه 
 

 مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                   بهداشت و علوم تغذیه :بهداشت اوز                                             گروه آموزشی:   دانشکد

 1400/8/29تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  نیمسال اول 

 46-41روز: شنبه              ساعت: نام درس )واحد(  :  آيین زندگی 

 نوع واحد:تئوری 
 

 نامشخص تعداد دانشجويان  :

 المسلمین احمد عدالتی حجت السلام و مسئول درس: 0تعداد واحد:

 حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کلاس: 

 41/6/4100تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 آيین زندگی:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 وظايف اخلاقی مردم در انتخاب مسئولان

 وظايف اخلاقی حاکمان در برابر مردم

 وظايف اخلاقی مردم در برابر حاکمان

 لغزشگاه های اخلاقی در برابر حاکمان

 :  اختصاصیاهداف 
 رعايت تناسب میان فرد و مسئولیت مورد نظر

 محبت و مدارا
 فاصله نگرفتن از مردم

 رياست طلبی 
 تکبر

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : 

 آئین زندگی)اخلاق کاربردی( منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کلاس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   00مدت زمان : 

 دقیقه0مدت زمان :    

 دقیقه 00مدت زمان:     

  دقیقه 40مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 
 
 
 

 جلسه سیزدهم
 

 مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                   بهداشت و علوم تغذیه :بهداشت اوز                                             گروه آموزشی:   دانشکد

 1400/9/6تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  نیمسال اول 

 46-41روز: شنبه              ساعت: نام درس )واحد(  :  آيین زندگی 

 نوع واحد:تئوری 
 

 نامشخص تعداد دانشجويان  :

 حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 0تعداد واحد:

 السلام و المسلمین احمد عدالتیحجت  :مدرس 60مدت کلاس: 

 41/6/4100تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 آيین زندگی:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 اهمیت مناظره و گفتگو

 علمیهدف گفتگو و مناظره 

 :  اختصاصیاهداف 
 انگیزه های مثبت

 حق خواهی 
 روشنگری

  انگیزه های منفی

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر ، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : 

 آئین زندگی)اخلاق کاربردی( منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کلاس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   00مدت زمان : 

 دقیقه0مدت زمان :    

 دقیقه 00مدت زمان:     

  دقیقه 40مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 چهاردهمجلسه 

 مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                   بهداشت و علوم تغذیه :بهداشت اوز                                             گروه آموزشی:   دانشکد

 1400/9/13تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  نیمسال اول 

 46-41روز: شنبه              ساعت: نام درس )واحد(  :  آيین زندگی 

 نوع واحد:تئوری 
 

 نامشخص تعداد دانشجويان  :

 حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 0تعداد واحد:

 حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کلاس: 

 41/6/4100تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 آيین زندگی:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 آداب اخلاقی مناظره

 آفات اخلاقی مناظره

 :  اختصاصیاهداف 
 تاکید برنکات مشترک

 مطالعه نقادانه
 صراحت

 استدلال طلبی و حق محوری
 شخصیت زدگی

 مراء يا جدالگری

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : 

 آئین زندگی)اخلاق کاربردی( منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه قسمت صرفا جهت کلاس های حضوری تکمیل گردد.()این :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   00مدت زمان : 

 دقیقه0مدت زمان :    

 دقیقه 00مدت زمان:     

  دقیقه 40مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 پانزدهم جلسه

 مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                   بهداشت و علوم تغذیه :بهداشت اوز                                             گروه آموزشی:   دانشکد

 1400/9/20تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  نیمسال اول 

 46-41ساعت:              روز: شنبه نام درس )واحد(  :  آيین زندگی 

 نوع واحد:تئوری 
 

 نامشخص تعداد دانشجويان  :

 حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 0تعداد واحد:

 حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کلاس: 

 41/6/4100تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 آيین زندگی:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 بیان ديدگاه ها

 :  اختصاصیاهداف 
 ديدگاه تفريطی

 ديدگاه افراطی

 ديدگاه معتدل

   مجازی       روش آموزش :  

 کامپیوتر ، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : 

 آئین زندگی)اخلاق کاربردی( منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کلاس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   00مدت زمان : 

 دقیقه0مدت زمان :    

 دقیقه 00مدت زمان:     

  دقیقه 40مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 شانزدهمجلسه 

 مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                   بهداشت و علوم تغذیه :بهداشت اوز                                             گروه آموزشی:   دانشکد

 1400/9/27تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  نیمسال اول 

 46-41روز: شنبه              ساعت: نام درس )واحد(  :  آيین زندگی 

 نوع واحد:تئوری 
 

 نامشخص تعداد دانشجويان  :

 حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 0تعداد واحد:

 حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی :مدرس 60مدت کلاس: 

 41/6/4100تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 آيین زندگی:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 عوامل شهوت پرستی و سهوت رانی

 اهمیت ازدواج در اسللام

 فضايل اخلاقی مربوط به امور جنسی

 :  اختصاصیاهداف 
 شريط همسر خوب

 عفت و پاکدامنی

 غیرت

 حجاب و ترک خود آرايی در انظار عمومی

   مجازی       روش آموزش :  

 نویدکامپیوتر، سامانه  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : 

 آئین زندگی)اخلاق کاربردی( منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کلاس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   00مدت زمان : 

 دقیقه0مدت زمان :    

 دقیقه 00مدت زمان:     

  دقیقه 40مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


