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  تعالي  بسمه
   لرستانشكيزپدانشگاه علوم 

   مديريت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
 (Course Plan)  ترميطرح درس

  )اخالق کاربردي(زندگی  آیین :نام درس
    واحد 2 :تعداد واحد
  ترم اول پزشکی: مخاطبان
 91-90 اولنیمسال  ): تحصيليلسا نيم(اري ززمان برگ

    حسین رحمتی :نده درسنام استاد يا هماهنگ كن

   12/30-11/30و چهارشنبه 12-11ودوشنبه 12-10اتاق اساتید یکشنبه :رهمشاوزمان و مکان 
  :)موضوع يا موضوعات اساسي، اهميت درس، چگونگي چارچوب مباحث(شرح مختصري از درس

سائل جنسی، سیاست و گفتگو آشنا می دانشجویان با اخالقیات مربوط به دانشجویی، تحقیق ، نقد، معاشرت، کار، مدر این درس 
  .در واقع کاربرد اخالق در حوزه هاي مختلف به دانشجویان تعلیم داده می شود.شوند

  
  

  :هدف كلي درس
 روابط اجتمایی و اخالقیات مربوط به شغل ها.با اخالق دانشجویی ونقد آشنا شودانتظار می رو د دانشجو در پایان درس 

در مورد اخالق جنسی آشنا مختلف  ايهه و با دیدگاحیح واخالقی با دیگران را فرا گیرده گفتگوي ص  نحو،را بداند
  .شود

  
   :است فراگیر پس از گذراندن این واحد درسی قادر ::جزئياهداف 
  .خالق را شرح دهداتعاریف  )1
 .حوزه هاي مختلف اخالقی را توضیح دهد )2

 .با مکاتب اخالقی اشنا شود )3
 .را بیان کندکاتب اخالقی  مرهبادیدگاههاي مختلف در  )4

 .دیدگاههاي مختلف در مورد نقد رابشناسد )5

 .دیدگاههاي مختلف در مورد اخالق جنسی راتوضیح دهد )6

 .دیدگاههاي مختلف در مورد علت وریشه هاي زندگی اجتمایی راتشریح نماید )7

 .اهمیت وضرورت امر به معروف ونهی از منکر را شرح دهد )8
 .شرایط امر به معروف را بداند )9

 .مراتب امر به معروف را توضیح دهد10       

 است درزندگی اجتما عی راشرح دهداهمیت وجایگاه سی11

 .نظریه جدایی اخالق ازسیاست را بیان و نقد نماید12

 .نظریه ي اصالت سیاست وتبعیت اخالق ازسیاست رابیان ونقد نماید13

  نقد نمایدنظریه ي اصا لت اخالق وتبعیت سیاست ازاخالق رابیان و14
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 .اهمیت ازدواج در اسالم راشرح دهد 15   

 .شرایط یک همسر خوب را توضیح دهد  16  

 .عفت را تعریف کند17 

 .غیرت را تعریف کند18 
 .را شرح دهدفلسفه حجاب 19 

  .نقش نیت در ارزشمندي کار را تبیین نماید20 
 .رابطه اخالق با معیشت را شرح دهد21 

  
   . توضیحی– روشهاي مشارکتی – سخنرانی –و پاسخ  پرسش :تدريس) هاي( شيوه

  . پاورپوینت– مازیک وایت برد –کتاب : و يا مواد آموزشيي ها رسانه
    10 -12 شنبه دو: درسهارائزمان 

  پزشکی کالس شماره  دانشکده :برگزاري درسمكان 
  
  

  ها و زمان سنجش و ارزشيابي دانشجو روش
  

 ساعت تاريخ رهنم روش
  دانشگاهق تقویمطب اه گطبق تقویم دانش %80 پایان دوره زمون آ

  طی دوره  %5 حضور فعال در کالس

  طی دوره %5 پرسش و پاسخ و شرکت دربحث گروهی

  طی دوره %10 ارائه مقاله و کنفرانس 
  
  
  

  :مقررات درس و انتظارات از دانشجويان
 دقت در حین تدریس . •

  مطالعهمادگی کامل وبا آ ضور در کالس ح. •
 حضور به موقع در کالس  •

 عدم غیبت غیر مجاز •
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
3 

  
  :منابع و مواد آموزشي مورد استفاده

فروشي، اينترنت،  خانه، كتاب با رعايت اصول منبع نويسي و دادن نشاني براي تهيه آنها شامل كتاب(منابع اصلي  •
( ........ 

   
         

  محل دستیابی              منبع                                         
  کتابفروشی  1387،  نشر معارف ، قم ، ) اخالق کاربردي(شریفی، احمد حسین ، آیین زندگی  •

    

    

  
  
  مان بندي و موضوعات درس ز

 
 موضوع ساعت تاریخ جلسات

  وجایگاه اخالق کاربرديتعاریف اخالق  8-10 3/7/90  اول
  یحوزه هاي مختلف اخالق    90/7/10  دوم
 مکاتب اخالقی  90/7/17 سوم

  دیدگاههاي مختلف در مورد نقد    90/7/24  چهارم

 .نقش نیت در ارزشمندي کار  90/8/1 پنجم

  رابطه اخالق با معیشت     90/8/8  ششم

  دیدگاههاي مختلف در مورد علت وریشه هاي زندگی اجتمایی   90/8/14  هفتم

  نهی از منکراهمیت وضرورت امر به معروف و    90/8/21  هشتم
  شرایط ومراتب امر به معروف ونهی از منکر  90/8/28  نهم
  دیدگاههاي مختلف در مورد اخالق جنسی   90/9/5  دهم

  ازدواج ، عفت ، غیرت ، حجاب   90/9/11 یازدهم
  ست درزندگی اجتما عی اهمیت وجایگاه سیا  90/9/18 دوازدهم
 ت س اخالق وسیانظریات مختلف در مورد رابطه  90/9/25  سیزدهم

چهارده
 وظایف اخالقی مردم دربرابر حاکمان ووظایف حاکمان در مقابل مردم  90/10/2  م

 اخالق پزوهش  90/10/9 پانزدهم

  اخالق گفتگو  90/10/16 شانزدهم
  بحث ازاد و پاسخ به سواالت   90/10/23 هفدهم
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