
 بسمه تعالی 

 

 دانشکده پزشکی

   1400 - 1401سال تحصيلی ل اول نيمسا

 
 آیين زندگی نام درس: 

 2: تعداد واحد

 تئوری نوع واحد:

 پزشکی عمومیمقطع و رشته تحصيلی: 

 -:  یا همزمان دروس پيشنياز

 03142292215 : مدیر گروه تلفن داخلی دفتر

 گروه استادان مدرس :

 مجازی : مکان کالس

 شده توسط دانشجوطبق برنامه کد درس اخذ   : کالس وساعت روز

 13 -15ساعت    26/10/1400تاریخ امتحان پایان ترم:

 

  

  مقدمه:

گرایش دارد و شخصيت وی پيوسته با معيار فضایل و  انسان از آغاز تا پایان زندگی خویش به طور فطری به ارزشهای اخالقی

 یابددرخاطرمردمان و ورد و هر کس در این سنجش به امتياز باالتری دستميخ رذایل اخالقی،محک

آیين زندگی )اخالق کاربردی( به عنوان یک رشته علمی در دوران  .نزد خدای خود، جایگاهی رفيع و ارزشمند خواهد داشت

 اخير،

يار متعدد و متنوعی را در حوزه های مورد توجه جدی اندیشمندان اخالقی مغرب زمين نيز قرار گرفته است تا جایيکه آثار بس

 در این درس، کوشش شده است تا، با تکيه بر آیات و روایات، مهمترین.مختلف اخالق کاربردی پدیدآورده اند

به طور کلی فصولی که در این درس به آنها پرداخته  مسائل اخالقی مورد نياز جوانان، به ویژه دانشجویان در قالبی نو عرضه شود

 می شود

 مسائل اخالقی مورد نياز جوانان، به ویژه در این درس، کوشش شده است تا، با تکيه بر آیات و روایات، مهمترین :هدف کلی

 :عبارتند از:به طور کلی فصولی که در این درس به آنها پرداخته می شود.دانشجویان در قالبی نو عرضه شود

 فصل اول: تعریف و جایگاه اخالقی کاربردی

 اخالق دانشجوییفصل دوم: 

 فصل سوم: اخالق پژوهش

 (فصل چهارم: اخالق نقد )شيوه های اخالقی مواجهه با اندیشه ها

 فصل پنجم: اخالق معيشت

 فصل ششم: اخالق معاشرت

 فصل هفتم: اخالق جنسی



به کتاب آیين زندگی اخالق کاربردی اثر احمد حسين شریفی ویراست دوم برای اطالعات بيشتر  منابع اصلی درس:

 مراجعه شود.

 

 

  دوره آیين زندگی اخالق کاربردی  دی درسدول زمانبنج

 400-99سال تحصيلی   دومنيمسال  

 ارائه دهنده رئوس مطالب تاریخ ردیف

  فصل اول: تعریف و جایگاه اخالقی کاربردی جلسه اول 1

  فصل دوم: اخالق دانشجویی جلسه دوم 2

  فصل دوم: اخالق دانشجویی جلسه سوم 3

  فصل سوم: اخالق پژوهش جلسه چهارم 4

  فصل سوم: اخالق پژوهش  جلسه پنجم 5

 فصل هشتم: اخالق سياست

 اخالق اسالمی فصل نهم: اخالق گفتگو

 اهداف رفتاری:   

 به منظور نيل به سعادت و کمالطبيعت  خود، دیگران و  ،در ارتباط با  خداوند ،شيوه صحيح رفتار آموزش 

 .است
 

 بحث گروهی، مشارکت جمعی، روش حل مساله، روش الگوی پیش سازمان دهنده سخنرانی، روش تدریس:

 فعاليتهای فراگيران:

 شرکت فعال در مباحث -1

به صورت داوطلبانه با استفاده از موضوعات پيشنهادی کتاب در پایان  انفرادی یا گروهی ارائه کنفرانس -2

 هرفصل برای مطالعه بيشتر

 بازگو کردن خالصه درس قبل توسط دانشجویان -3

 روش ارزشيابی:

فعاليت کالسی، تعریف دروس مرتبط و پيشنهادیدر سامانه آموزش مجازی دانشگاهيان )نهاد رهبری(، آزمون 

 کتبی

 : منایع درس

 کتاب آیين زندگی اخالق کاربردی اثر احمد حسين شریفی ویراست دوم مراجعه شود. به

 

1- 

 



فصل چهارم: اخالق نقد )شيوه های اخالقی مواجهه با  سه ششمجل 6

 (اندیشه ها

 

فصل چهارم: اخالق نقد )شيوه های اخالقی مواجهه با  جلسه هفتم 7

 (اندیشه ها

 

  فصل پنجم: اخالق معيشت هشتمجلسه  8

  فصل پنجم: اخالق معيشت نهم جلسه 9

  فصل ششم: اخالق معاشرت دهمجلسه  10

  فصل ششم: اخالق معاشرت یازدهم جلسه 11

  فصل هفتم: اخالق جنسی دوازدهمجلسه  12

  فصل هفتم: اخالق جنسی سیزدهمجلسه  13

  فصل هفتم: اخالق جنسی چهاردهم جلسه 14

  فصل هشتم: اخالق سياست پانزدهم جلسه 15

  فصل هشتم: اخالق سياست جلسه  شانزدهم 16

 


