
 



 

 اًتؾارات تَعط جَادی هحغي کَؽؼ تِ ٍ ًَیغٌذگاى اس جوعی تَعط «پضٍّؼ اخالق »کتاب جذیذ ٍیزاعت

 هقذهِ تز عالٍُ کتاب ایي دٍم چاج. ؽذ هٌتؾز 1391 عال در فزٌّگی هطالعات ٍ اًغاًی علَم پضٍّؾگاُ

 ّای داًؾگاُ پضٍّؾگزاى ٍ ًَیغٌذگاى اس جوعی ّوت تِ کِ اعت دیگز تخؼ 10 ؽاهل جَادی هحغي

 اعالهی ٍ اًغاًی علَم در پضٍّؼ اخالق تز درآهذی کتاب، فصل اٍلیي. اعت ؽذُ تٌظین ٍ تْیِ کؾَر عزاعز

 اخالق اصلی هغائل ٍی. اعت هذاّة ٍ ادیاى داًؾگاُ پضٍّؾگزاى اس اردکاًی اعالهی حغي عیذ قلن تِ

 ٍ اًغاًی ّای عَصُ اس اعتفادُ عَء ًتایج، ٍ ّا دادُ دعتکاری پضٍّؾگزاى، خَدفزیثی هحَر چْار در را پضٍّؼ

 . اعت کزدُ تزرعی دیگزاى ّای یافتِ عزقت

 تحقیقات علَم ٍاحذ پضٍّؾگز االعالهی ثقِ علیزضا قلن تِ هجاسی فضای در پضٍّؼ اخالق تز درآهذی

 هعزفی تِ اعت ؽذُ تالػ جغتار ایي در. اعت پضٍّؼ اخالق کتاب دٍم فصل عٌَاى اعالهی، آساد داًؾگاُ

 ٍ حَسُ ایي اخالقی ّای چالؼ ٍ هغائل تزخی ؽٌاعایی هجاسی، فضای در پضٍّؼ اخالق هطالعاتی حَسُ

  تپزداسد هجاسی قلوزٍ در هطزح ّای پضٍّؼ اخالق پیؾثزد راعتای در راّکارّایی ٍ رٌّوَدّا ارائِ تِ عزاًجام

 کتاب عَم فصل لَئیظ عٌت داًؾگاُ پضٍّؾگز ًغة احوذی ؽْزام قلن تِ پضؽکی ّای پضٍّؼ در اخالق

 در جاری ّای عیاعت ٍ هحیطی سیغت ّای پضٍّؼ در اخالق حَسُ هغائل هْوتزیي تِ آى در کِ اعت

 ٍ ًاجی عادات سّزُ قلن تِ اًغاًی پضٍّؼ در اخالقی عول درتارُ چْارم، فصل. پزداسد هی هختلف کؾَرّای

 در اخالقی عول هلی تیاًیِ اس ّایی تخؼ تزجوِ تِ ًغة احوذی دکتز هجوَعِ، ایي در. اعت عالهتی پیواى

 . اعت پزداختِ اًغاًی پضٍّؼ

 حَسُ، ایي هحققاى اس جوعی تَعط رٍایات ٍ آیات در پضٍّؼ اخالق هغائل عٌَاى تا تزتیة تِ ّا تخؼ عایز 

 قلن تِ علوی پضٍّؼ اخالق قن، داًؾگاُ پضٍّؾگز خشاعی سّزا قلن تِ اخالقی ّای ًظزیِ ٍ پضٍّؼ اخالق

 اخالق جذیذ دًیای رؽز، ًیکَالط قلن تِ علوی پضٍّؼ اخالقی اتعاد هفیذ، داًؾگاُ پضٍّؾگز دیَاًی اهیز

 قلن تِ پضٍّؼ اخالق تٌیادی ضَاتط ًَیظ پیؼ اثز، ایي تخؼ آخزیي ٍ دیَیظ هایکل قلن تِ پضٍّؼ

 . اعت اعالهی عیذحغي


