
 
 

 

  

 
 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول
 

 کارشناسی/بهداشت عمومی و حرفه ایمقطع / رشته تحصیلی:     گروه آموزشی:  بهداشت عمومی و بهداشت حرفه ای         : بهداشت اوز دانشکده

 16/11/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                  چهارشنبه روز:    آئین زندگی نام درس )واحد(  : 

 تئوری نوع واحد:
 

 35تعداد دانشجويان  :

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 3/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 عنوان درس : 
 الق کاربردی معنا شناسی و جايگاه اخ

 هدف کلی درس :  

 معناشناسی اخالق و علم اخالق

 انواع پژوهش های اخالقی
 اخالق کاربردی
 اهداف جزئی : 
 اخالق توصیفی

 اخالق هنجاری 
 فرااخالق

 اهمیت و جايگاه اخالق کاربردی
 تاريخچه اخالق کاربردی

             رانی و پرسش و پاسخنسخروش آموزش :  

 وايت برد ،مازيکامکانات آموزشی : 

 آئین زندگی)اخالق کاربردی(منبع درس  :

  دقیقه    10  :مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 وم درس بخش د 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه 20مدت زمان :   

 دقیقه20مدت زمان:   

  دقیقه10مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه10مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 
 
 

 دومجلسه 
 

کارشناسی/بهداشت عمومی و حرفه ی:مقطع / رشته تحصیل     گروه آموزشی:  بهداشت عمومی و بهداشت حرفه ای         : بهداشت اوز دانشکده
 ای

 23/11/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                  چهارشنبهروز:     آئین زندگی نام درس )واحد(  : 

 تئوری نوع واحد:
 

 35تعداد دانشجويان  :

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس دقیقه 90س: مدت کال

 3/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 اخالق دانش اندوزی عنوان درس : 

 هدف کلی درس :   

 دانش اندوزی و پارسايی

 موانع دست يابی به علم حقیقی 

 تقلید کورکورانه
 اهداف جزئی : 

 پیروی از حدس و گمان
 شتاب زدگی 

 تمايالت نفسانی 
             سخنرانی روش آموزش :  

 وايت برد ، ماژيکامکانات آموزشی : 

 آئین زندگی )اخالق کاربردی(ويراست دوم احمد حسین شريفیمنبع درس  :

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 راحت پرسش و پاسخ و است 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   15مدت زمان : 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه10مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 سومجلسه 
 

کارشناسی/بهداشت عمومی و حرفه مقطع / رشته تحصیلی:     ه ایگروه آموزشی:  بهداشت عمومی و بهداشت حرف         : بهداشت اوز دانشکده
 ای

 30/11/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت       چهارشنبه روز:     آئین زندگی نام درس )واحد(  : 

 تئوری نوع واحد:
 

 35تعداد دانشجويان  :

 سلمین احمد عدالتیحجت السالم و الم مسئول درس: 2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 3/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 اخالق دانش اندوزی عنوان درس : 

 هدف کلی درس : 

 آداب اخالقی آموختن

   خودشناسی
 اهداف جزئی :

 انگیزه االهی
 انتخاب استاد شايسته

 خوب گوش دادن 
  مطالعه بنیادين
               سخنرانیروش آموزش : 

  وايت برد ،ماژيکامکانات آموزشی : 

 آئین زندگی )اخالق کاربردی( ويراست دوم احمد حسین شريفی منبع درس  :

  دقیقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  اول درس بخش 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   15مدت زمان : 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه 20مدت زمان:     

  دقیقه10مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 جلسه چهارم
 

کارشناسی/بهداشت عمومی و حرفه مقطع / رشته تحصیلی:     شی:  بهداشت عمومی و بهداشت حرفه ایگروه آموز         : بهداشت اوز دانشکده
 ای

 7/12/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                  چهارشنبهروز:     آئین زندگی نام درس )واحد(  : 

 تئوری نوع واحد:
 

 35تعداد دانشجويان  :

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 2:تعداد واحد

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 3/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 اخالق پژوهش عنوان درس : 

 هدف کلی درس :

 فضايل اخالقی در پژوهش   

 
 

 اهداف جزئی :
 تصحیح انگیزه و نیت

 شهامت در پژوهش
  امانت داری 

 ط در تحقیقنشا

             سخنرانی روش آموزش :  

 وايت برد، ماژيکامکانات آموزشی : 

 آئین زندگی )اخالق کاربردی(ويراست دوم احد حسین شريفیمنبع درس  :

  دقیقه10:      مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   15مدت زمان : 

 دقیقه   20مدت زمان : 

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه10مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 پنجمجلسه 
 

کارشناسی/بهداشت عمومی و حرفه مقطع / رشته تحصیلی:     گروه آموزشی:  بهداشت عمومی و بهداشت حرفه ای         داشت اوز : بهدانشکده
 ای

 14/12/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 14-16چهارشنبه   ساعت: روز:     آئین زندگی نام درس )واحد(  : 

 تئوری نوع واحد:
 

 35دانشجويان  : تعداد

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 3/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 اخالق پژوهش عنوان درس : 

 آسیب شناسی اخالقی پژوهش هدف کلی درس :  

 
 

 اهداف جزئی : 
 دگیشهرت ز

 شتاب زدگی 
 دخالت دادن خواسته های شخصی 

 انتحال
 

            سخنرانیروش آموزش :    

 وايت برد، ماژيکامکانات آموزشی : 

 آئین زندگی )اخالق کاربردی(ويراست دوم احمد حسین شريفینبع درس  :م

  دقیقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه 20مدت زمان :   

 دقیقه 20مدت زمان:     

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه ششم
 

کارشناسی/بهداشت عمومی و حرفه مقطع / رشته تحصیلی:     گروه آموزشی:  بهداشت عمومی و بهداشت حرفه ای         : بهداشت اوز دانشکده
 ای

 21/12/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                  چهارشنبهروز:     آئین زندگی نام درس )واحد(  : 

 تئوری نوع واحد:
 

 35تعداد دانشجويان  :

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 3/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 اخالق نقد )شیوه های اخالقی مواجهه با انديشه ها(عنوان درس : 

 هدف کلی درس :   

 معناشناسی نقد

 نقد تضرور

   شرايط اخالقی نقد  
 

 
 

 اهداف جزئی :
 فهم سخن و تبحر در موضوع

 کنار نهادن حب و بغض 
  پرهیز از نقد متقابل

 

            سخنرانی روش آموزش :   

 وايت برد، ماژيکامکانات آموزشی : 

 ويراست دوم احمد حسین شريفی اخالق کاربردی(آئین زندگی)منبع درس  :

  دقیقه    10مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   15مدت زمان : 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه10    مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هفتمجلسه 
 

کارشناسی/بهداشت عمومی و حرفه مقطع / رشته تحصیلی:     گروه آموزشی:  بهداشت عمومی و بهداشت حرفه ای         : بهداشت اوز دانشکده
 ای

 27/1/99تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                  چهارشنبهروز:     آئین زندگی نام درس )واحد(  : 

 تئوری نوع واحد:
 

 35تعداد دانشجويان  :

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 3/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 اخالق نقدعنوان درس : 

 هدف کلی درس :   

 نقد انگیخته به جای انگیزه
 

  اهداف جزئی :
 تفکیک انديشه و رفتار از فرد

 و نقد پذيری لزوم بردباری

 پرهیز از برچسب زدن

              سخنرانی روش آموزش : 

 وايت برد، ماژيکامکانات آموزشی : 

 آئین زندگی)اخالق کاربردی( ويراست دوم احمد حسین شريفی منبع درس  :

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه     20مدت زمان: 

  هدقیق  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 هشمجلسه 
 

کارشناسی/بهداشت عمومی و حرفه مقطع / رشته تحصیلی:     گروه آموزشی:  بهداشت عمومی و بهداشت حرفه ای         : بهداشت اوز دانشکده
 ای

 3/2/99تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                  چهارشنبهروز:     آئین زندگی نام درس )واحد(  : 

 تئوری نوع واحد:
 

 35تعداد دانشجويان  :

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 3/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 اخالق معیشتعنوان درس : 

 ف کلی درس :   هد

 کار در سیره اولیای دين

 رابطه اخالق و معیشت

 
 

 اهداف جزئی : 
 نقش نیت در ارزشمندی کار 

 نقش کار در تربیت و بهداشت رواانی 
 

           سخنرانی روش آموزش :    

 وايت برد، ماژيکامکانات آموزشی : 

 آئین زندگی )اخالق کاربردی( ويراست دوم احمد حسین شريفیمنبع درس  :

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه15مدت زمان :    

 دقیقه20مدت زمان :    

 دقیقه  20مدت زمان:    

 دقیقه 10مدت زمان :    تیجه گیری جمع بندی و ن 

 دقیقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 نهمجلسه 
 

کارشناسی/بهداشت عمومی و حرفه مقطع / رشته تحصیلی:     گروه آموزشی:  بهداشت عمومی و بهداشت حرفه ای         : بهداشت اوز دانشکده
 ای

 10/2/99س :تاريخ ارائه در 98-99سال تحصیلی  :  

 مجازیروز:     آئین زندگی نام درس )واحد(  : 

 تئوری نوع واحد:
 

 35تعداد دانشجويان  :

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 3/11/98تدوين/بازنگری:تاريخ 

. 

 اخالق معاشرتعنوان درس : 

 هدف کلی درس :   

 انواع معاشرت

 معیار معاشرت

 اهتمام به امور مردم
 

 اهداف جزئی : 
 معاشرت های انسانی
 معاشرت های آيینی 

 معاشرت های خانوادگی 
 معاشرت های دوستانه

 

           مجازیروش آموزش :    

 کاپیوتر، اينترنتامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   15مدت زمان : 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه  20مدت زمان:    

  دقیقه10مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه10مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 دهم جلسه
 

 کارشناسی/بهداشت عمومی و حرفهمقطع / رشته تحصیلی:     گروه آموزشی:  بهداشت عمومی و بهداشت حرفه ای         : بهداشت اوز دانشکده
 ای

 17/2/99تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                  چهارشنبهروز:     آئین زندگی نام درس )واحد(  : 

 تئوری نوع واحد:
 

 35تعداد دانشجويان  :

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 2تعداد واحد:

 المسلمین احمد عدالتی حجت السالم و :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 3/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 اخالق معاشرتعنوان درس : 

 هدف کلی درس :   

 اصالح میان مردم

 امر به معروف و نهی از منکر  

 با ديگران آسیب شناسی معاشرت

 دوستی و دوست يابی  
 

 اهداف جزئی : 
 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 

            سخنرانی روش آموزش :   

  وايت برد، ماژيکامکانات آموزشی :

 حمد حسین شريفی آئین زندگی )اخالق کاربردی (ويراست دوم امنبع درس  :

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   15مدت زمان : 

 دقیقه   20مدت زمان : 

 دقیقه 20مدت زمان:     

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 یازدهمجلسه 
 

رشناسی/بهداشت عمومی و حرفه کامقطع / رشته تحصیلی:     گروه آموزشی:  بهداشت عمومی و بهداشت حرفه ای         : بهداشت اوز دانشکده
 ای

 24/2/99تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                  چهارشنبهروز:     آئین زندگی نام درس )واحد(  : 

 تئوری نوع واحد:
 

 35تعداد دانشجويان  :

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 3/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 اخالق سیاستعنوان درس : 

 بیان کلی نظريه و ديدگاه هاهدف کلی درس :  

 
 

 اهداف جزئی : 
 نظريه جدايی اخالق از سیاست

 نظريه اصالت سیاست و تبعیت  اخالق از سیاست

 نظريه اصالت اخالق و تبعیت سیاست ازاخالق 

             سخنرانی روش آموزش :  

 ژيکوايت برد، ماامکانات آموزشی : 

 اخالق کاربردی( ويراست دوم احمد حسین شريفی 0آئین زندگیمنبع درس  :

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت  

  بخش دوم درس 

 دقیقه   15مدت زمان : 

 دقیقه20مدت زمان :    

 دقیقه20مدت زمان:      

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 دوازدهمجلسه 
 

کارشناسی/بهداشت عمومی و حرفه مقطع / رشته تحصیلی:     فه ایگروه آموزشی:  بهداشت عمومی و بهداشت حر         : بهداشت اوز دانشکده
 ای

 31/2/99تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                  چهارشنبهروز:     آئین زندگی نام درس )واحد(  : 

 تئوری نوع واحد:
 

 35تعداد دانشجويان  :

 مسلمین احمد عدالتیحجت السالم و ال مسئول درس: 2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 3/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 اخالق زمامداری عنوان درس : 

 هدف کلی درس :   

 وظايف اخالقی مردم در انتخاب مسئوالن

 وظايف اخالقی حاکمان در برابر مردم

 وظايف اخالقی مردم در برابر حاکمان

 لغزشگاه های اخالقی در برابر حاکمان
 

 اهداف جزئی : 
 تناسب میان فرد و مسئولیت مورد نظررعايت 

 محبت و مدارا
 فاصله نگرفتن از مردم

 رياست طلبی 
 تکبر

 

             سخنرانی روش آموزش :  

 وايت برد، ماژيکامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

  دقیقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

 اول درس  بخش 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان : 

 دقیقه  20مدت زمان:    

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 سیزدهمجلسه 
 

کارشناسی/بهداشت عمومی و حرفه مقطع / رشته تحصیلی:     ی:  بهداشت عمومی و بهداشت حرفه ایگروه آموزش         : بهداشت اوز دانشکده
 ای

 7/3/99تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                  چهارشنبهروز:     آئین زندگی نام درس )واحد(  : 

 تئوری نوع واحد:
 

 35تعداد دانشجويان  :

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 3/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 اخالق مناظره و گفتگوی علمی عنوان درس : 

 هدف کلی درس :   

 اهمیت مناظره و گفتگو

 هدف گفتگو و مناظره علمی

 
 

 اهداف جزئی : 
 انگیزه های مثبت

 حق خواهی 
 روشنگری

 انگیزه های منفی 
 

           ی سخنرانروش آموزش :    

 وايت برد، ماژيکامکانات آموزشی : 

 آئین زدگی )اخالق کابردی (ويراست دوم احمد حسین شريفی منبع درس  :

  دقیقه   10   مدت زمان: مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان : 

 دقیقه    20مدت زمان:  

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه10مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 چهاردهمجلسه 
 

کارشناسی/بهداشت عمومی و حرفه مقطع / رشته تحصیلی:     گروه آموزشی:  بهداشت عمومی و بهداشت حرفه ای         : بهداشت اوز دانشکده
 ای

 14/3/99تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 مجازیروز:     آئین زندگی نام درس )واحد(  : 

 تئوری نوع واحد:
 

 35عداد دانشجويان  :ت

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 3/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 اخالق مناظره و گفتگوی علمیعنوان درس : 

 هدف کلی درس :   

 آداب اخالقی مناظره

 آفات اخالقی مناظره
 

 اهداف جزئی : 
 تاکید برنکات مشترک

 مطالعه نقادانه
 صراحت
 طلبی و حق محوری استدالل

 شخصیت زدگی
 مراء يا جدالگری

 

     مجازیروش آموزش :      

 کامیوتر، اينترنت امکانات آموزشی :

 ويراست دوم احمد حسین شريفیاخالق کاربردی( آئین زندگی)منبع درس  :

  دقیقه10مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 پانزدهمجلسه 
 

کارشناسی/بهداشت عمومی و حرفه مقطع / رشته تحصیلی:     گروه آموزشی:  بهداشت عمومی و بهداشت حرفه ای         : بهداشت اوز دانشکده
 ای

 21/3/99تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 14-16اعت:س                  چهارشنبهروز:     آئین زندگی نام درس )واحد(  : 

 تئوری نوع واحد:
 

 35تعداد دانشجويان  :

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 3/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 اخالق جنسیعنوان درس : 

 بیان ديدگاه هاهدف کلی درس :  

 
 

 اهداف جزئی : 
 ديدگاه تفريطی

 ديدگاه افراطی

 ديدگاه معتدل

             سخنرانیروش آموزش :  

 وايت برد،ماژيکامکانات آموزشی : 

 آئین زندگی )اخالق کاربردی(ويراست دوم احمد حسین شريفیمنبع درس  :

  دقیقه    10مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   15مدت زمان : 

 دقیقه    20مدت زمان :

 دقیقه  20مدت زمان:    

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10دت زمان :  م  ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 شانزدهمجلسه 
 

کارشناسی/بهداشت عمومی و حرفه مقطع / رشته تحصیلی:     گروه آموزشی:  بهداشت عمومی و بهداشت حرفه ای         : بهداشت اوز دانشکده
 ای

 23/3/99تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 جازیم:   روز  آئین زندگی نام درس )واحد(  : 

 تئوری نوع واحد:
 

 35تعداد دانشجويان  :

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 اخالق جنسیعنوان درس : 

 هدف کلی درس :   

 عوامل شهوت پرستی و سهوت رانی

 اهمیت ازدواج در اسلالم

 فضايل اخالقی مربوط به امور جنسی
 

 اهداف جزئی : 
 شريط همسر خوب

 عفت و پاکدامنی

 رتغی

 حجاب و ترک خود آرايی در انظار عمومی

        مجازیروش آموزش :    

 کامپیوتر، اينترنتامکانات آموزشی : 

 آئین زندگی )اخالق کاربردی ( ويراست دوم احمد حسین شريفیمنبع درس  :

  دقیقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه20مدت زمان :    

 دقیقه    20مدت زمان:  

  دقیقه 10مان :   مدت ز جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 هفدهمجلسه 
 

کارشناسی/بهداشت عمومی و حرفه مقطع / رشته تحصیلی:     گروه آموزشی:  بهداشت عمومی و بهداشت حرفه ای         : بهداشت اوز دانشکده
 ای

 امتحان پايان ترمتاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

                  روز:     آئین زندگی )واحد(  :  نام درس

 تئوری نوع واحد:
 

 35تعداد دانشجويان  :

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی مسئول درس: 2تعداد واحد:

 حجت السالم و المسلمین احمد عدالتی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 3/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 درس :  عنوان

 هدف کلی درس :   

 
 

 اهداف جزئی : 
 

 روش آموزش :              

 امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

  مدت زمان:      دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه مع بندی و نتیجه گیری ج 

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 

 


