
 ٍ جوؼیت خبًَادُداًص 
 

 

 

 ّفت16ِ طزح درس
 

        

محمذعلی مصلح وژاد: طراح   

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Coat_of_arms_of_Iran.svg


 هحوذعلی هصلح ًژاد
 

 

 

 97-98سال اٍل ًین

        

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Coat_of_arms_of_Iran.svg


 داًص خبًَادُ ٍ جوؼیت: هٌثع اصلی درس
 :هؤلفاى

 آیت اهلل حسیي هظبّزی

   :تذٍيي
 ّا ًْاد ًوايٌذگى هقام هعظن رّثزى در داًطگاُ

 هزكش تزًاهِ ريشى ٍ تذٍيي هتَى درسى
 دفتز ًطز هعارف: ًاضز

 دوتز اهیز حسیي ثبًىی پَر فزد



 اخالق در

 خبًَادُ
 آیت اهلل

 حسیي هظبّزی 
 اهیز حسیي ثبًىی پَر فزد 4



5 



 ضزح تفصیلی درٍس

 
 
 
 

 تاريخ ارائِ 

 1 ّفتِ

97 06 29 

محمذعلی مصلح وژاد: طراح   



 تَضیح 

 سزفصل درٍس

 7 -14ظ 

محمذعلی مصلح وژاد: طراح   



 اوسبن ي خبوًادٌ

 17 -24ظ 

 1فصل

1 

محمذعلی مصلح وژاد: طراح   



 اَذاف

 چکیذٌ

 مقذمٍ

 ابعبد يجًد اوسبن

 طبیعت مشترک اوسبوی

 اختیبر ي مسئًلیت اوسبن

 17 -24ظ  فْزست عٌاٍيي 



 17 -24ظ  اوسبن ي خبوًادٌ 



 ضزح تفصیلی درٍس

 
 
 
 

 تاريخ ارائِ 

 2 ّفتِ

97 07 05 

محمذعلی مصلح وژاد: طراح   



 اوسبن ي خبوًادٌ

 24 -34ظ 

 1فصل

2 

محمذعلی مصلح وژاد: طراح   



 الْی          ضزیؼت ٍ لبًَى اًسبى ٍ ًیبس ثِ 

 چیستی دیي ٍ ضزیؼت

 وبروزدّبی فطزت دیي خَاُ

 ًیبس جٌسیدیذگبُ اسالم در هَاجِْ ثب 

 اسالم ٍ  ًیبسّبی اًسبى. یه 

 اّویت غزیشُ جٌسی ٍ آسیت ّبی آى. دٍ 

 24 -34ظ  اوسبن ي خبوًادٌ



 24 -34ظ  اوسبن ي خبوًادٌ



 ضزح تفصیلی درٍس

 
 
 
 

 تاريخ ارائِ 

 3 ّفتِ

97 07 12 

محمذعلی مصلح وژاد: طراح   



 اوسبن ي خبوًادٌ

 34 -41ظ 

 1فصل

3 

محمذعلی مصلح وژاد: طراح   



 اسدٍاج ٍ ًمص آى در رفغ ًیبس جٌسی. سٍ 

 سٍج آفزیٌی ٍ حىوت آى. 1

 سٍج آفزیٌی اًسبى                 . 2

 اسدٍاج اس دیذگبُ لزآى . 3

 اسدٍاج در آیٌِ رٍایبت  . 4

 34 -41ظ  اوسبن ي خبوًادٌ



 ضزح تفصیلی درٍس

 
 
 
 

 تاريخ ارائِ 

 4 ّفتِ

97 07 19 

محمذعلی مصلح وژاد: طراح   



 اوسبن ي خبوًادٌ

 41 -52ظ 

 1فصل

4 

محمذعلی مصلح وژاد: طراح   



 تزثیت جٌسی. چْبر 

 در تزثیت جٌسی حیب ٍ ػفتًمص .  1

 ّبی ثی ػفتی ٍ ثی غیزتیآفت  .2 

 ّبی حفظ ػفت ٍ غیزت در جبهؼِ راُ  .3 

 41 -52ظ  اوسبن ي خبوًادٌ



 آفت ّبی ثی ػفتی ٍ ثی غیزتی.2 

 سلطِ ظبلوبى ٍ ثیگبًگبى. 2-1 

 فزسًذاى ًبهطزٍع. 2-2 

 اس ّن گسیختگی خبًَادُ. 2-3  

 هطىالت رٍحی ـ رٍاًی. 2-4 



 راُ ّبی حفظ ػفت ٍ غیزت در جبهؼِ  .3 

 حفظ حزین ًگبُ. 1ـ3  

 پٌْبى وزدى سیٌت ٍ جذاثیت. 2ـ3  

 اجتٌبة اس رفتبرّبی هحزن. 3ـ3 



 41 -52ظ  اوسبن ي خبوًادٌ



 ضزح تفصیلی درٍس

 
 
 
 

 تاريخ ارائِ 

 5 ّفتِ

97 07 26 

محمذعلی مصلح وژاد: طراح   



 اوسبن ي خبوًادٌ

 53 -63ظ 

 1فصل

5 

محمذعلی مصلح وژاد: طراح   



آثار ٍ 
پیاهذّای 

 اسدٍاج

 فزدی  

 اجتواعی

26 

 ارضای غزيشُ جٌسی. 1

 تْذية ًفس ٍ تکاهل فزدی.2

 آراهص. 3

 سيٌت ضذى سى ٍ هزد تزای ّن. 4

 ضادی تخطی سى ٍ هزد تزای ّن. 5

 پاسخ تِ فطزت اًساًی. 6

 اًساى ساسی ٍ جاهعِ ساسی. 1

 تحَيل ًسل سالن. 2

 53 - 63ص آثار ٍ پیاهذّای اسدٍاج



 ضزح تفصیلی درٍس

 
 
 
 

 تاريخ ارائِ 

 6 ّفتِ

97 08 03 

محمذعلی مصلح وژاد: طراح   



 67 -88ظ 

 2فصل

 هَاًع تطکیل خاًَادُ
 ٍ راُ ّای رفع آى 

محمذعلی مصلح وژاد: طراح   



 فزّــٌـــگی.1

  تْاًِ گیزی. 1
  تطزيفات تیجا.2
  هْزيِ ّای سٌگیي. 3
  ٍلیوِ ّای تی حساب. 4
  جْیشيِ ّای سٌگیي. 5
  تاٍرّای اضتثاُ. 6

 اقتصادی.2
 تحصیلی . 3

 سزتاسی. 4
 خاًَادگی. 5
 عذم دستیاتی تِ فزد هٌاسة. 6

 67 -88ظ  هَاًع اسدٍاج  70



 67 -88ظ  هَاًع اسدٍاج 



 67 -88ظ  هَاًع اسدٍاج



 ضزح تفصیلی درٍس

 
 
 
 

 تاريخ ارائِ 

 7 ّفتِ

97 08 10 

محمذعلی مصلح وژاد: طراح   



 89 -106ظ 

 3فصل
 

 ّوسزگشيٌی هعیارّای
 

محمذعلی مصلح وژاد: طراح   



 اًَاع هؼیبرّب در اسدٍاج. یه 

 ثبٍرّب ٍ اػتمبدات دیٌی. 1

 تحصیالت. 2

 وفبیت ػمالًی. 3

 اخالق. 4
 ٍضؼیت ظبّزی. 5

 89 -106ظ  ّوسزگشيٌی هعیارّای



 سالهتی. 6

 ٍضؼیت التصبدی. 7

 اصبلت خبًَادگی. 8

 فزٌّگ. 9

 گزایص ّب ٍ ػالیك. 10

 خصَصیبت اختصبصی سى ٍ هزد. 11

 89 -106ظ  هعیارّای ّوسزگشيٌی



 ارسیبثی هؼیبرّب ٍ اٍلَیت ثٌذی آى ّب. دٍ

 هؼیبرسٌجیجز اسبس دیذگبُ اسالم. 1

 اجتٌبة اس هؼیبرگذاری غلط. 2

 اّویت دیبًت ٍ اخالق. 3

 تَجِ ثِ هؼٌبی صحیح وفَیت. 4

 89 -106ظ  هعیارّای ّوسزگشيٌی



 آسیت ضٌبسی تَجِ ثِ هؼیبرّب. سِ

 ضزٍرت ارسیبثی جبهغ. 1

 ػذم هطَرت. 2

 ًذاضتي رٍش ّبی ارسیبثی هؼیبرّب. 3

 ٍسَاس ٍ ػذم تَول. 4

 89 -106ظ  هعیارّای ّوسزگشيٌی



 ضزح تفصیلی درٍس

 
 
 
 

 تاريخ ارائِ 

 8 ّفتِ

97 08 17 

محمذعلی مصلح وژاد: طراح   



 107 -128ظ 

 4فصل
 

 تطکیل خاًَادُ هزاحل
 

محمذعلی مصلح وژاد: طراح   



 اًَاع ضٌبخت. یه

 هزاسن اسدٍاج. دٍ
 خَاستگبری. 1

 عقذ. 2

 107 -128ظ  تطکیل خاًَادُ هزاحل

 آضٌبیی هستمینـ 1

 آضٌبیی غیز هستمینـ 2

 عريسی. 3



 107 -128ظ  تطکیل خاًَادُ هزاحل



 آضٌبیی غیزهستمین 110

 ـ ارسش ٍسبطت در اهز اسدٍاج 

 ـ اًَاع ٍاسطِ ّب 

 ـ خیزخَاُ ٍ آگبُ 

 ـ خیزخَاُ ٍ ًبآگبُ 

 ـ دالل ٍ حمِ ثبس 



 ضزح تفصیلی درٍس

 
 
 
 

 تاريخ ارائِ 

 9 ّفتِ

97 08 24 

محمذعلی مصلح وژاد: طراح   



 129 -146ظ 

 5فصل

 حقَق خاًَادُ
1 

محمذعلی مصلح وژاد: طراح   



 در ػبلنهسئَلیت ٍ تىلیف 

 هسئَلیت هَجَدات ػبلن. 1

 هسئَلیت اًسبى. 2

 129 -146ظ  حقَق خاًَادُ

 هسئَلیت ػجبدی  

 هسئَلیت فزدی  

 هسئَلیت اجتوبػی  

 هسئَلیت در خبًَادُ  



 ّوسزاىتىبلیف هطتزن حمَق ٍ 

 129 -146ظ  حقَق خاًَادُ

 ًیبس هبدی -1   

 ًیبس جٌسی  -2   

 ًیبس ػبطفی -3   

 ًیبس هؼٌَی -4 



 129 -146ظ  حقَق خاًَادُ 



 ضزح تفصیلی درٍس

 
 
 
 

 تاريخ ارائِ 

 10 ّفتِ

97 09 01 

محمذعلی مصلح وژاد: طراح   



 146 -167ظ 

 5فصل

 حقَق خاًَادُ
2 



 ػبطفِ ٍ اخالقاّویت ٍ جبیگبُ 

 ٍظبیف اختصبصی سى ٍ هزد

 حمَق فزسًذاى

 حمَق فزسًذ ثز پذر ٍ هبدر
 حمَق هؼٌَی. 1

 حمَق هبدی. 2

 146 -  167 حقَق خاًَادُ

 حقًق يالذیه

 حقًق بستگبن



 146 -  167 حقَق خاًَادُ



 ضزح تفصیلی درٍس

 
 
 
 

 تاريخ ارائِ 

 11 ّفتِ

97 09 08 

محمذعلی مصلح وژاد: طراح   



 167 -186ظ 

 6فصل

 اخالقی در خاًَادُ فضائل

محمذعلی مصلح وژاد: طراح   



 محبت

 جلب محبت راٌ َبی

 پبویشگی ٍ آراستگی. 1

 اظُبر محبت. 2

 َذیٍ. 3

 تفبَم در زوذگی

 167 -186ظ  فضائل اخالقی در خاًَادُ



 راَکبرَبی اخالقی در تثبیت خبوًادٌ

 ـ خَش خلقی1

 ـ حسي ًیت2

 ـ ًصیحت3

 ـ سعِ صذر4

 ـ گذضت ٍ خطاپَضی5

 ـ اًعطاف هزد6

 ـ پطتیثاًی سى اس هزد7

 167 -186ظ 



 167 -186ظ  فضائل اخالقی در خاًَادُ



 167 -186ظ  فضائل اخالقی در خاًَادُ 



 ضزح تفصیلی درٍس

 
 
 
 

 تاريخ ارائِ 

 12 ّفتِ

97 09 15 



 187 -206ظ 

 7فصل

 عَاهل تشلشل خاًَادُ

محمذعلی مصلح وژاد: طراح   



 آسیب َبی اخالقی در خبوًادٌ

 بذزببوی ي بذرفتبری. 1

 سبک شمردن ي تًجیٍ گىبٌ. 2

 بذحجببی. 3

 غیبت، تُمت تمسخر. 4

 دريغ ي ديريیی. 5

 187 -206ظ  عَاهل تشلشل خاًَادُ



 عًامل ي زمیىٍ َبی مشکالت اخالقی

 تىذخًیی. 1

 فحش ي کتک. 2

 زخم زببن. 3

 خًدپسىذی. 4

 187 -206ظ  عَاهل تشلشل خاًَادُ



 جذایی ي پیبمذ َبی آن

 طالق َبی ضريری. 1

 طالق َبی ًَسی. 2

 طالق َبی عقذٌ ای. 3

 مريری برفصل

 پرسش

 187 -206ظ  عَاهل تشلشل خاًَادُ



 187 -206ظ  عَاهل تشلشل خاًَادُ



 187 -206ظ  عَاهل تشلشل خاًَادُ



 ضزح تفصیلی درٍس

 
 
 
 

 تاريخ ارائِ 

 13 ّفتِ

97 09 22 

محمذعلی مصلح وژاد: طراح   



 207 -220ظ 

 8فصل

ًظام اقتصادی خاًَادُ 
 در اسالم

محمذعلی مصلح وژاد: طراح   



 207 -220ظ  ًظام اقتصادی خاًَادُ در اسالم



 ضزح تفصیلی درٍس

 
 
 
 

 تاريخ ارائِ 

 14 ّفتِ

97 09 29 



 221 -242ظ 

 9فصل

 فزسًذآٍری  
 ٍ تزتیت فزسًذ

محمذعلی مصلح وژاد: طراح   



 221 -242ظ  فزسًذآٍری ٍ تزتیت فزسًذ



 221 -242ظ  فزسًذآٍری ٍ تزتیت فزسًذ



 ضزح تفصیلی درٍس

 
 
 
 

 تاريخ ارائِ 

 15 ّفتِ

97 10 06 



 243 -251ظ 

 10فصل

 تٌظین خاًَادُ 
 ٍ جوعیت ضٌاسی

1 

محمذعلی مصلح وژاد: طراح   



 243 -251ظ  تٌظین خاًَادُ ٍ جوعیت ضٌاسی



 ضزح تفصیلی درٍس

 
 
 
 

 تاريخ ارائِ 

 16 ّفتِ

97 10 13 



 251 -265ظ 

 10فصل

 تٌظین خاًَادُ 
 ٍ جوعیت ضٌاسی

2 



 251 -265ظ  تٌظین خاًَادُ ٍ جوعیت ضٌاسی 



  هعزفی

 ًزم افشار



79 



 تا تطکز

 هحوذعلی هصلح ًژاد


