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 مقطع درس: کلیه مقاطع                                                                              دوره درس: کلیه دوره ها

 

 

 

 شرح درس:

س پدر این درس، آورد. این درس مبادی و مبانی نظری الزم برای آشنایی با کلیات و اصول اخالق کاربردی را با رویکردی دینی فراهم می

های گوناگون های پیشنهادی اخالق اسالمی در زمینهها و شیوهفراگیران با نگرهاز آشنایی اجمالی با تعاریف بنیادین در اخالق و فلسفه اخالق، 

هیم حساس و مسائل نسبتا نوپدید اخالقی را آموزش برخی از مفانحوه مواجهه با همچنین این درس به فراگیران شوند. زندگی آشنا می

  دهد.می

 

 هدف کلی:

 های کاربردی اخالق دینیآشنایی و شناخت مفاهیم بنیادین در اخالق و فلسفه اخالق، قواعد و راهنمایی

 



 جلسات:کلی اهداف 

 

 1جلسه 

 

مباحث اخالق طرح کلیات 

  ، تبیین روشو فلسفه اخالق

 

 

 2جلسه 

آشنایی با مسائل و 

های ذهنی دغدغه

دانشجویان؛ تقسیم و تنقیح 

 آنها

 

 

 3جلسه 

 

 

 اخالق دانشجویی

 

 

 4جلسه 

 

 

 اخالق پژوهش

 

 

 5جلسه 

 

 

 اخالق حرفه ای

 

 

 6جلسه 

 

 

 اخالق تعامالت جمعی

 

 

 7جلسه 

 

 

 اخالق پرستش

 

 

 8جلسه 

 

 

 آزمون میان ترم

 

 

 9جلسه 

 

 

 اخالق جنسی

 

 

  10جلسه 

 

 

 اخالق همسرگزینی

 

  



 11جلسه 

 

 اخالق سیاست

 

 

 12جلسه 

 

 

 اخالق گفتگو و نقادی

 

 

 

 13جلسه 

 

 

 

 اخالق محیط زیست

 

 

 14جلسه 

 

 

 اخالق رسانه

 

 

 15جلسه 

 

 

 کرسی آزاداندیشی

 

 

 16جلسه 

 

 

 اخالق دوستی

 

 

 

 اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 جلسه اول

 : طرح کلیات مباحث اخالق و فلسفه اخالق؛ تبیین روشهدف کلی

 :اهداف ویژه

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 تعریفی علمی از دانش اخالق ارائه کند. .1

 های اصلی آنرا توضیح دهد.فلسفه اخالق و زیرشاخه .2

  اخالق کاربردی و موضوعات اصلی آنرا شرح دهد.  .3

 جلسه دوم

 های ذهنی دانشجویان؛ تقسیم و تنقیح آنهاآشنایی با مسائل و دغدغه هدف کلی:

 :اهداف ویژه



 در پایان دانشجو قادر باشد:

 های ذهنی خود و دیگر فراگیران را در زمینه اخالق کاربردی به بحث بگذارددغدغه .1

 بندی نماید.کمک مدرس اولویت مسائل اصلی را به .2

 

 مجلسه سو

 مباحث اخالق دانشجوییآشنایی با مسائل و  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 اخالق دانشجویی را تعریف کند. .1

 اخالق دانشجویی را احصا نماید.مسائل اصلی  .2

 بیان نماید.رفت از مشکالت این حوزه را راهکارهای عملی و کاربردی جهت برون .3

 

 مجلسه چهار

 مباحث اصلی در اخالق پژوهشآشنایی با مسائل و  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 اخالق پژوهش را تعریف کند. .1

 مسائل اصلی اخالق پژوهش را احصا نماید. .2

 رفت از مشکالت این حوزه را بیان نماید.راهکارهای عملی و کاربردی جهت برون .3

 

 جلسه پنجم

 ایمباحث اصلی در اخالق حرفهآشنایی با مسائل و  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 ای را تعریف کند.اخالق حرفه .1

 ای را احصا نماید.مسائل اصلی اخالق حرفه .2

 رفت از مشکالت این حوزه را بیان نماید.راهکارهای عملی و کاربردی جهت برون .3

 

 جلسه ششم



 مباحث اصلی در اخالق تعامالت جمعیآشنایی با مسائل و  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 اخالق تعامالت جمعی را تعریف کند. .1

 مسائل اصلی اخالق تعامالت جمعی را احصا نماید. .2

 رفت از مشکالت این حوزه را بیان نماید.راهکارهای عملی و کاربردی جهت برون .3

 

 هفتمجلسه 

 پرستشمباحث اصلی در اخالق آشنایی با مسائل و  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را تعریف کند. اخالق پرستش .1

 را احصا نماید. اخالق پرستشمسائل اصلی  .2

 رفت از مشکالت این حوزه را بیان نماید.راهکارهای عملی و کاربردی جهت برون .3

 

 جلسه هشتم

 ترم و مرور مباحث کلی جلسات پیشینبرگزاری آزمون میان هدف کلی:

 کسب نمره الزم :اهداف ویژه

 

 جلسه نهم

 مباحث اصلی در اخالق جنسیآشنایی با مسائل و  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 اخالق جنسی را تعریف کند. .1

 مسائل اصلی اخالق جنسی را احصا نماید. .2

 رفت از مشکالت این حوزه را بیان نماید.و کاربردی جهت برونراهکارهای عملی  .3

 

 جلسه دهم



 مباحث اصلی در اخالق همسرگزینیآشنایی با مسائل و  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 اخالق همسرگزینی را تعریف کند. .1

 مسائل اصلی اخالق همسرگزینی را احصا نماید. .2

 رفت از مشکالت این حوزه را بیان نماید.ردی جهت برونراهکارهای عملی و کارب .3

 

 جلسه یازدهم

 مباحث اصلی در اخالق سیاستآشنایی با مسائل و  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 اخالق سیاست را تعریف کند. .1

 مسائل اصلی اخالق سیاست را احصا نماید. .2

 رفت از مشکالت این حوزه را بیان نماید.برونراهکارهای عملی و کاربردی جهت  .3

 

 جلسه دوازدهم

 مباحث اصلی در اخالق گفتگو و نقّادیآشنایی با مسائل و  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 اخالق گفتگو و نقّادی را تعریف کند. .1

 مسائل اصلی اخالق گفتگو و نقّادی را احصا نماید. .2

 رفت از مشکالت این حوزه را بیان نماید.کاربردی جهت برون راهکارهای عملی و .3

 

 جلسه سیزدهم

 مباحث اصلی در اخالق محیط زیستآشنایی با مسائل و  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 اخالق محیط زیست را تعریف کند. .1



 مسائل اصلی اخالق محیط زیست را احصا نماید. .2

 رفت از مشکالت این حوزه را بیان نماید.کاربردی جهت برونراهکارهای عملی و  .3

 

 جلسه چهاردهم

 مباحث اصلی در اخالق رسانهآشنایی با مسائل و  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 اخالق رسانه را تعریف کند. .1

 مسائل اصلی اخالق رسانه را احصا نماید. .2

 رفت از مشکالت این حوزه را بیان نماید.برونراهکارهای عملی و کاربردی جهت  .3

 

 جلسه پانزدهم

 مباحث اصلی دانشجویان در قالب کرسی آزاداندیشیآشنایی با مسائل و  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 با کلیات مبحث مورد ارائه آشنا گردد. .1

 را احصا نماید. بحثمسائل اصلی  .2

 رفت از مشکالت حوزه مورد بحث را بیان نماید.کاربردی جهت برونراهکارهای عملی و  .3

 

 جلسه شانزدهم

 مباحث اصلی در اخالق دوستیآشنایی با مسائل و  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 اخالق دوستی را تعریف کند. .1

 مسائل اصلی اخالق دوستی را احصا نماید. .2

 رفت از مشکالت این حوزه را بیان نماید.جهت برونراهکارهای عملی و کاربردی  .3

 

 



 روش تدریس:

 سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ

 برد، دیتا پرژکتورهای کمک آموزشی: وایترسانه

 ترم: داردترم و پایانامتحان کتبی میان

 

 شیوه ارزشیابی واحد نظری

 احترام به قواعد کالس و مشارکت فعال ده درصد

 شرکت فعاالنه در فضای مجازی ده درصد

 ترمآزمون میان درصد 20

 ترمآزمون پایان درصد 60

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو:

 با توجه به حجم مطالب و انتزاعی بودن آن از دانشجو انتظار می رود جهت یادگیری موثرتر به نكات ذیل توجه کند

 السک و ورود پیش از استاد بهمنظم و دقیق  رحضو

 شرکت در بحث گروهی 

  های همراهممنوعیت هرگونه استفاده از گوشی

 مطالعه قبلی 

 مراجعه به منابع معرفی شده

............................................................ 

 دانشکده: EDOنام و امضای مدرس:                    نام و امضای مدیر گروه:                 نام و امضای مسئول 

 

 

 

 

 

 

 

 



 باسمه تعالی

 

 عنوان درس:  آیین زندگی)اخالق کاربردی(         جدول جلسات

 61الی  41ها؛ ساعت شنبه روز و ساعت جلسه:

 وسایل کمک آموزشی          روش                      محتوا                                    جلسه                                             

مباحث اخالق طرح کلیات  1جلسه 

  و فلسفه اخالق؛ تبیین روش

 

سخنرانی و گفتگوی 

 گروهی

 پاورپوینت

آشنایی با مسائل و  2جلسه

های ذهنی دغدغه

 تقسیم و تنقیحدانشجویان؛ 

 آنها

سخنرانی و گفتگوی 

 گروهی

 پاورپوینت

 اخالق دانشجویی 3جلسه

 

سخنرانی و گفتگوی 

 گروهی

 پاورپوینت

 اخالق پژوهش 4جلسه

 

سخنرانی و گفتگوی 

 گروهی

 پاورپوینت

 اخالق حرفه ای 5جلسه

 

سخنرانی و گفتگوی 

 گروهی

 پاورپوینت

 اخالق تعامالت جمعی 6جلسه

 

سخنرانی و گفتگوی 

 گروهی

 پاورپوینت

 اخالق پرستش 7جلسه

 

سخنرانی و گفتگوی 

 گروهی

 پاورپوینت

 آزمون میان ترم 8جلسه

 

سخنرانی و گفتگوی 

 گروهی

- 

 اخالق جنسی 9جلسه

 

سخنرانی و گفتگوی 

 گروهی

 پاورپوینت

 اخالق همسرگزینی 10جلسه

 

و گفتگوی سخنرانی 

 گروهی

 پاورپوینت

 اخالق سیاست 11جلسه

 

سخنرانی و گفتگوی 

 گروهی

 پاورپوینت

 اخالق گفتگو و نقادی 12جلسه

 

سخنرانی و گفتگوی 

 گروهی

 پاورپوینت



 اخالق محیط زیست 13جلسه

 

سخنرانی و گفتگوی 

 گروهی

 پاورپوینت

 اخالق رسانه 14جلسه

 

سخنرانی و گفتگوی 

 گروهی

 پاورپوینت

 کرسی آزاداندیشی 15جلسه

 

سخنرانی و گفتگوی 

 گروهی

 پاورپوینت

 اخالق دوستی 16جلسه

 

سخنرانی و گفتگوی 

 گروهی

 پاورپوینت
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 قرآن کریم .1
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 الفصاحهنهج .3

 العقولتحف .4
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