دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی
گروه اتاق عمل

طرح درس روزانه ()lesson Plan
جلسه اول
دانشکده :بهداشت اوز

گروه آموزشی :معارف

سال تحصيلي 99-99 :

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی/علوم تغذیه
تاريخ ارائه درس 98/11/12:
ساعت81-89:

نام درس (واحد)  :انقلاب اسلامي ايران

روز :شنبه

نوع واحد:تئوری

تعداد دانشجويان 81:

تعداد واحد1:

مسئول درس :حجت السلام و المسلمين احمد عدالتي

مدت كلاس 99 :دقيقه

مدرس:حجت السلام و المسلمين احمد عدالتي

تاريخ تدوين/بازنگری99/88/3:
.
عنوان درس :
انقلاب اسلامي ايران
هدف كلي درس :

تعريف مفاهيم و عوامل شکل گيری انقلاب ها
اهداف جزئي :




تعاريف مختلف انقلاب
تفاوت انقلاب با مفاهيم مشابه اجتماعي


روش آموزش  :سخنراني و پرسش و پاسخ
امکانات آموزشي  :وايت برد ،مازيک
منبع درس :كتاب انقلاب اسلامي ايران دكنر محمد رحيم عيوضي


مقدمه



كليات درس

مدت زمان 89 :دقيقه





بخش اول درس
پرسش و پاسخ و استراحت
بخش دوم درس

مدت زمان  81 :دقيقه
مدت زمان  19 :دقيقه
مدت زمان19 :دقيقه



جمع بندی و نتيجه گيری

مدت زمان 89 :دقيقه



ارزشيابي درس

مدت زمان 89 :دقيقه

جلسه دوم
دانشکده :بهداشت اوز

گروه آموزشی :معارف

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی/علوم تغذیه

سال تحصيلي 99-99 :

تاريخ ارائه درس 98/11/19:
ساعت81-89:

نام درس (واحد)  :انقلاب اسلامي ايران

روز :شنبه

نوع واحد:تئوری

تعداد دانشجويان 81:

تعداد واحد1:

مسئول درس :حجت السلام و المسلمين احمد عدالتي

مدت كلاس 99 :دقيقه

مدرس:حجت السلام و المسلمين احمد عدالتي

تاريخ تدوين/بازنگری99/88/3:
.
عنوان درس :
انقلاب اسلامي ايران
هدف كلي درس :

تعريف مفاهيم و عوامل شکل گيری انقلاب ها
اهداف جزئي :



شرايط اجتماعي و بستر های روان شناختي پيدايي انقلاب

روش آموزش  :سخنراني و پرسش و پاسخ
امکانات آموزشي  :وايت برد ،مازيک
منبع درس :كتاب انقلاب اسلامي ايران دكنر محمد رحيم عيوضي


مقدمه



كليات درس

مدت زمان 89 :دقيقه





بخش اول درس
پرسش و پاسخ و استراحت
بخش دوم درس

مدت زمان  81 :دقيقه
مدت زمان  19 :دقيقه
مدت زمان19 :دقيقه



جمع بندی و نتيجه گيری

مدت زمان 89 :دقيقه



ارزشيابي درس

مدت زمان 89 :دقيقه

جلسه سوم
دانشکده :بهداشت اوز

گروه آموزشی :معارف

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی/علوم تغذیه

سال تحصيلي 99-99 :

تاريخ ارائه درس 98/11/26:

نام درس (واحد)  :انقلاب اسلامي ايران

روز :مجازی

نوع واحد:تئوری

تعداد دانشجويان 81:

تعداد واحد1:

مسئول درس :حجت السلام و المسلمين احمد عدالتي

مدت كلاس 99 :دقيقه

مدرس:حجت السلام و المسلمين احمد عدالتي

تاريخ تدوين/بازنگری99/88/3:
.
عنوان درس :
انقلاب اسلامي ايران
هدف كلي درس :

وضعيت اروپا و ايران در اواخر قرن نوزدهم و شکل گيری الگوهای شبه ترقي غرب گرا و تعالي اسلامي
اهداف جزئي :



نگاهي به وضعيت اروپا در قرن نوزدهم



وضعيت ايران در قرن نوزدهم

روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشي  :كامپيوتر ،اينترنت
منبع درس :كتاب انقلاب اسلامي ايران دكنر محمد رحيم عيوضي


مقدمه



كليات درس

مدت زمان 89 :دقيقه





بخش اول درس
پرسش و پاسخ و استراحت
بخش دوم درس

مدت زمان  81 :دقيقه
مدت زمان  19 :دقيقه
مدت زمان19 :دقيقه



جمع بندی و نتيجه گيری

مدت زمان 89 :دقيقه



ارزشيابي درس

مدت زمان 89 :دقيقه

جلسه چهارم
دانشکده :بهداشت اوز

گروه آموزشی :معارف

سال تحصيلي 99-99 :

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی/علوم تغذیه
تاريخ ارائه درس 98/12/3:
ساعت81-89:

نام درس (واحد)  :انقلاب اسلامي ايران

روز :شنبه

نوع واحد:تئوری

تعداد دانشجويان 81:

تعداد واحد1:

مسئول درس :حجت السلام و المسلمين احمد عدالتي

مدت كلاس 99 :دقيقه

مدرس:حجت السلام و المسلمين احمد عدالتي

تاريخ تدوين/بازنگری99/88/3:
.
عنوان درس :
انقلاب اسلامي ايران
هدف كلي درس :

وضعيت اروپا و ايران در اواخر قرن نوزدهم و شکل گيری الگوهای شبه ترقي غرب گرا و تعالي اسلامي
اهداف جزئي :



كسترش روابط ايران و غرب و بررسي علل عقب ماندگي ايران

روش آموزش  :سخنراني و پرسش و پاسخ
امکانات آموزشي  :وايت برد ،مازيک
منبع درس :كتاب انقلاب اسلامي ايران دكنر محمد رحيم عيوضي


مقدمه



كليات درس

مدت زمان 89 :دقيقه





بخش اول درس
پرسش و پاسخ و استراحت
بخش دوم درس

مدت زمان  81 :دقيقه
مدت زمان  19 :دقيقه
مدت زمان19 :دقيقه



جمع بندی و نتيجه گيری

مدت زمان 89 :دقيقه



ارزشيابي درس

مدت زمان 89 :دقيقه

جلسه پنجم
دانشکده :بهداشت اوز

گروه آموزشی :معارف

سال تحصيلي 99-99 :

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی/علوم تغذیه
تاريخ ارائه درس 98/12/10:
ساعت81-89:

نام درس (واحد)  :انقلاب اسلامي ايران

روز :شنبه

نوع واحد:تئوری

تعداد دانشجويان 81:

تعداد واحد1:

مسئول درس :حجت السلام و المسلمين احمد عدالتي

مدت كلاس 99 :دقيقه

مدرس:حجت السلام و المسلمين احمد عدالتي

تاريخ تدوين/بازنگری99/88/3:
.
عنوان درس :
انقلاب اسلامي ايران
هدف كلي درس :

وضعيت اروپا و ايران در اواخر قرن نوزدهم و شکل گيری الگوهای شبه ترقي غرب گرا و تعالي اسلامي
اهداف جزئي :



كسترش روابط ايران و غرب و بررسي علل عقب ماندگي ايران

روش آموزش  :سخنراني و پرسش و پاسخ
امکانات آموزشي  :وايت برد ،مازيک
منبع درس :كتاب انقلاب اسلامي ايران دكنر محمد رحيم عيوضي


مقدمه



كليات درس

مدت زمان 89 :دقيقه





بخش اول درس
پرسش و پاسخ و استراحت
بخش دوم درس

مدت زمان  81 :دقيقه
مدت زمان  19 :دقيقه
مدت زمان19 :دقيقه



جمع بندی و نتيجه گيری

مدت زمان 89 :دقيقه



ارزشيابي درس

مدت زمان 89 :دقيقه

جلسه ششم
دانشکده :بهداشت اوز

گروه آموزشی :معارف

سال تحصيلي 99-99 :

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی/علوم تغذیه
تاريخ ارائه درس 98/12/17:
ساعت81-89:

نام درس (واحد)  :انقلاب اسلامي ايران

روز :شنبه

نوع واحد:تئوری

تعداد دانشجويان 81:

تعداد واحد1:

مسئول درس :حجت السلام و المسلمين احمد عدالتي

مدت كلاس 99 :دقيقه

مدرس:حجت السلام و المسلمين احمد عدالتي

تاريخ تدوين/بازنگری99/88/3:
.
عنوان درس :
انقلاب اسلامي ايران
هدف كلي درس :

چالش الگوی شبه ترقي غرب گرا و تعالي اسلامي در عصر مشروطه
اهداف جزئي :

جنگ های ايران و روسيه و فتوای جهاد
نهضت تنباكو
روش آموزش  :سخنراني و پرسش و پاسخ
امکانات آموزشي  :وايت برد ،مازيک
منبع درس :كتاب انقلاب اسلامي ايران دكنر محمد رحيم عيوضي


مقدمه



كليات درس

مدت زمان 89 :دقيقه





بخش اول درس
پرسش و پاسخ و استراحت
بخش دوم درس

مدت زمان  81 :دقيقه
مدت زمان  19 :دقيقه
مدت زمان19 :دقيقه



جمع بندی و نتيجه گيری

مدت زمان 89 :دقيقه



ارزشيابي درس

مدت زمان 89 :دقيقه

جلسه هفتم
دانشکده :بهداشت اوز

گروه آموزشی :معارف

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی/علوم تغذیه

سال تحصيلي 99-99 :

تاريخ ارائه درس 98/12/24:

نام درس (واحد)  :انقلاب اسلامي ايران

روز :مجازی

نوع واحد:تئوری

تعداد دانشجويان 81:

تعداد واحد1:

مسئول درس :حجت السلام و المسلمين احمد عدالتي

مدت كلاس 99 :دقيقه

مدرس:حجت السلام و المسلمين احمد عدالتي

تاريخ تدوين/بازنگری99/88/3:
.
عنوان درس :
انقلاب اسلامي ايران
هدف كلي درس :

چالش الگوی شبه ترقي غرب گرا و تعالي اسلامي در عصر مشروطه
اهداف جزئي :

از جنبش عدالت خواهانه تا نهضت مشروطيت
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشي  :كامپيوتر ،اينترنت
منبع درس :كتاب انقلاب اسلامي ايران دكنر محمد رحيم عيوضي


مقدمه



كليات درس

مدت زمان 89 :دقيقه





بخش اول درس
پرسش و پاسخ و استراحت
بخش دوم درس

مدت زمان  81 :دقيقه
مدت زمان  19 :دقيقه
مدت زمان19 :دقيقه



جمع بندی و نتيجه گيری

مدت زمان 89 :دقيقه



ارزشيابي درس

مدت زمان 89 :دقيقه

جلسه هشتم
دانشکده :بهداشت اوز

گروه آموزشی :معارف

سال تحصيلي 99-99 :

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی/علوم تغذیه
تاريخ ارائه درس 99/1/16:
ساعت81-89:

نام درس (واحد)  :انقلاب اسلامي ايران

روز :شنبه

نوع واحد:تئوری

تعداد دانشجويان 81:

تعداد واحد1:

مسئول درس :حجت السلام و المسلمين احمد عدالتي

مدت كلاس 99 :دقيقه

مدرس:حجت السلام و المسلمين احمد عدالتي

تاريخ تدوين/بازنگری99/88/3:
.
عنوان درس :
انقلاب اسلامي ايران
هدف كلي درس :

چالش الگوی شبه ترقي غرب گرا و تعالي اسلامي در عصر مشروطه
اهداف جزئي :

از جنبش عدالت خواهانه تا نهضت مشروطيت
روش آموزش  :سخنراني و پرسش و پاسخ
امکانات آموزشي  :وايت برد ،مازيک
منبع درس :كتاب انقلاب اسلامي ايران دكنر محمد رحيم عيوضي


مقدمه



كليات درس

مدت زمان 89 :دقيقه





بخش اول درس
پرسش و پاسخ و استراحت
بخش دوم درس

مدت زمان  81 :دقيقه
مدت زمان  19 :دقيقه
مدت زمان19 :دقيقه



جمع بندی و نتيجه گيری

مدت زمان 89 :دقيقه



ارزشيابي درس

مدت زمان 89 :دقيقه

جلسه نهم
دانشکده :بهداشت اوز

گروه آموزشی :معارف

سال تحصيلي 99-99 :

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی/علوم تغذیه
تاريخ ارائه درس 99/1/23:
ساعت81-89:

نام درس (واحد)  :انقلاب اسلامي ايران

روز :شنبه

نوع واحد:تئوری

تعداد دانشجويان 81:

تعداد واحد1:

مسئول درس :حجت السلام و المسلمين احمد عدالتي

مدت كلاس 99 :دقيقه

مدرس:حجت السلام و المسلمين احمد عدالتي

تاريخ تدوين/بازنگری99/88/3:
.
عنوان درس :
انقلاب اسلامي ايران
هدف كلي درس :

عصر پهلوی  ،شبه ترقي غرب گرا و باستان گرايي
اهداف جزئي :





شبه ترقي غرب گرا و الگوی باستان گرايي در عصر پهلوی اول

روش آموزش  :سخنراني و پرسش و پاسخ
امکانات آموزشي  :وايت برد ،مازيک
منبع درس :كتاب انقلاب اسلامي ايران دكنر محمد رحيم عيوضي


مقدمه



كليات درس

مدت زمان 89 :دقيقه





بخش اول درس
پرسش و پاسخ و استراحت
بخش دوم درس

مدت زمان  81 :دقيقه
مدت زمان  19 :دقيقه
مدت زمان19 :دقيقه



جمع بندی و نتيجه گيری

مدت زمان 89 :دقيقه



ارزشيابي درس

مدت زمان 89 :دقيقه

جلسه دهم
دانشکده :بهداشت اوز

گروه آموزشی :معارف

سال تحصيلي 99-99 :

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی/علوم تغذیه
تاريخ ارائه درس 99/1/30:
ساعت81-89:

نام درس (واحد)  :انقلاب اسلامي ايران

روز :شنبه

نوع واحد:تئوری

تعداد دانشجويان 81:

تعداد واحد1:

مسئول درس :حجت السلام و المسلمين احمد عدالتي

مدت كلاس 99 :دقيقه

مدرس:حجت السلام و المسلمين احمد عدالتي

تاريخ تدوين/بازنگری99/88/3:
.
عنوان درس :
انقلاب اسلامي ايران
هدف كلي درس :

عصر پهلوی  ،شبه ترقي غرب گرا و باستان گرايي
اهداف جزئي :



شبه ترقي غرب گرا و الگوی باستان گرايي در عصر پهلوی دوم

روش آموزش  :سخنراني و پرسش و پاسخ
امکانات آموزشي  :وايت برد ،مازيک
منبع درس :كتاب انقلاب اسلامي ايران دكنر محمد رحيم عيوضي


مقدمه



كليات درس

مدت زمان 89 :دقيقه





بخش اول درس
پرسش و پاسخ و استراحت
بخش دوم درس

مدت زمان  81 :دقيقه
مدت زمان  19 :دقيقه
مدت زمان19 :دقيقه



جمع بندی و نتيجه گيری

مدت زمان 89 :دقيقه



ارزشيابي درس

مدت زمان 89 :دقيقه

جلسه یازدهم
دانشکده :بهداشت اوز

گروه آموزشی :معارف

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی/علوم تغذیه

سال تحصيلي 99-99 :

تاريخ ارائه درس 99/2/6:
ساعت81-89:

نام درس (واحد)  :انقلاب اسلامي ايران

روز :شنبه

نوع واحد:تئوری

تعداد دانشجويان 81:

تعداد واحد1:

مسئول درس :حجت السلام و المسلمين احمد عدالتي

مدت كلاس 99 :دقيقه

مدرس:حجت السلام و المسلمين احمد عدالتي

تاريخ تدوين/بازنگری99/88/3:
.
عنوان درس :
انقلاب اسلامي ايران
هدف كلي درس :

روند تکاملي الگوی پيشرفت و تعالي و شکل گيری انقلاب
اهداف جزئي :



فرايند تکاملي الگوی پيشرفت و تعالي در عصر پهلوی


روش آموزش  :سخنراني و پرسش و پاسخ
امکانات آموزشي  :وايت برد ،مازيک
منبع درس :كتاب انقلاب اسلامي ايران دكنر محمد رحيم عيوضي


مقدمه



كليات درس

مدت زمان 89 :دقيقه





بخش اول درس
پرسش و پاسخ و استراحت
بخش دوم درس

مدت زمان  81 :دقيقه
مدت زمان  19 :دقيقه
مدت زمان19 :دقيقه



جمع بندی و نتيجه گيری

مدت زمان 89 :دقيقه



ارزشيابي درس

مدت زمان 89 :دقيقه

جلسه دوازدهم
دانشکده :بهداشت اوز

گروه آموزشی :معارف

سال تحصيلي 99-99 :

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی/علوم تغذیه
تاريخ ارائه درس 99/2/13:
ساعت81-89:

نام درس (واحد)  :انقلاب اسلامي ايران

روز :شنبه

نوع واحد:تئوری

تعداد دانشجويان 81:

تعداد واحد1:

مسئول درس :حجت السلام و المسلمين احمد عدالتي

مدت كلاس 99 :دقيقه

مدرس:حجت السلام و المسلمين احمد عدالتي

تاريخ تدوين/بازنگری99/88/3:
.
عنوان درس :
انقلاب اسلامي ايران
هدف كلي درس :

روند تکاملي الگوی پيشرفت و تعالي و شکل گيری انقلاب
اهداف جزئي :

 فرايند بسيج سياسي و وقوع انقلاب اسلامي در سال های 11و 16

روش آموزش  :سخنراني و پرسش و پاسخ
امکانات آموزشي  :وايت برد ،مازيک
منبع درس :كتاب انقلاب اسلامي ايران دكنر محمد رحيم عيوضي


مقدمه



كليات درس

مدت زمان 89 :دقيقه





بخش اول درس
پرسش و پاسخ و استراحت
بخش دوم درس

مدت زمان  81 :دقيقه
مدت زمان  19 :دقيقه
مدت زمان19 :دقيقه



جمع بندی و نتيجه گيری

مدت زمان 89 :دقيقه



ارزشيابي درس

مدت زمان 89 :دقيقه

جلسه سیزدهم
دانشکده :بهداشت اوز

گروه آموزشی :معارف

سال تحصيلي 99-99 :

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی/علوم تغذیه
تاريخ ارائه درس 99/2/20:
ساعت81-89:

نام درس (واحد)  :انقلاب اسلامي ايران

روز :شنبه

نوع واحد:تئوری

تعداد دانشجويان 81:

تعداد واحد1:

مسئول درس :حجت السلام و المسلمين احمد عدالتي

مدت كلاس 99 :دقيقه

مدرس:حجت السلام و المسلمين احمد عدالتي

تاريخ تدوين/بازنگری99/88/3:
.
عنوان درس :
انقلاب اسلامي ايران
هدف كلي درس :

انقلاب اسلامي ،هويت خواهي و استقلال طلبي
اهداف جزئي :
مباني هويت خواهي و استقلال طلبي انقلاب اسلامي در آرای امام خميني
روش آموزش  :سخنراني و پرسش و پاسخ
امکانات آموزشي  :وايت برد ،مازيک
منبع درس :كتاب انقلاب اسلامي ايران دكنر محمد رحيم عيوضي


مقدمه



كليات درس

مدت زمان 89 :دقيقه





بخش اول درس
پرسش و پاسخ و استراحت
بخش دوم درس

مدت زمان  81 :دقيقه
مدت زمان  19 :دقيقه
مدت زمان19 :دقيقه



جمع بندی و نتيجه گيری

مدت زمان 89 :دقيقه



ارزشيابي درس

مدت زمان 89 :دقيقه

جلسه چهاردهم
دانشکده :بهداشت اوز

گروه آموزشی :معارف

سال تحصيلي 99-99 :

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی/علوم تغذیه
تاريخ ارائه درس 99/2/27:
ساعت81-89:

نام درس (واحد)  :انقلاب اسلامي ايران

روز :شنبه

نوع واحد:تئوری

تعداد دانشجويان 81:

تعداد واحد1:

مسئول درس :حجت السلام و المسلمين احمد عدالتي

مدت كلاس 99 :دقيقه

مدرس:حجت السلام و المسلمين احمد عدالتي

تاريخ تدوين/بازنگری99/88/3:
.
عنوان درس :
انقلاب اسلامي ايران
هدف كلي درس :

انقلاب اسلامي ،هويت خواهي و استقلال طلبي
اهداف جزئي :
مباني انقلاب اسلامي در شعار های مردم
نقد و ارزيابي نظريه های اقلاب براساس هويت انقلاب اسلامي
روش آموزش  :سخنراني و پرسش و پاسخ
امکانات آموزشي  :وايت برد ،مازيک
منبع درس :كتاب انقلاب اسلامي ايران دكنر محمد رحيم عيوضي


مقدمه



كليات درس

مدت زمان 89 :دقيقه





بخش اول درس
پرسش و پاسخ و استراحت
بخش دوم درس

مدت زمان  81 :دقيقه
مدت زمان  19 :دقيقه
مدت زمان19 :دقيقه



جمع بندی و نتيجه گيری

مدت زمان 89 :دقيقه



ارزشيابي درس

مدت زمان 89 :دقيقه

جلسه پانزدهم
دانشکده :بهداشت اوز

گروه آموزشی :معارف

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی/علوم تغذیه

سال تحصيلي 99-99 :

تاريخ ارائه درس 99/3/3:

نام درس (واحد)  :انقلاب اسلامي ايران

روز :مجازی

نوع واحد:تئوری

تعداد دانشجويان 81:

تعداد واحد1:

مسئول درس :حجت السلام و المسلمين احمد عدالتي

مدت كلاس 99 :دقيقه

مدرس:حجت السلام و المسلمين احمد عدالتي

تاريخ تدوين/بازنگری99/88/3:
.
عنوان درس :
انقلاب اسلامي ايران
هدف كلي درس :

تحليلي برتحولات دوران تثبيت و تدام انقلاب اسلامي
اهداف جزئي :
تثبيت نظام
تداوم انقلاب اسلامي
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشي  :اينترنت ،كامپيوتر
منبع درس :كتاب انقلاب اسلامي ايران دكنر محمد رحيم عيوضي


مقدمه



كليات درس

مدت زمان 89 :دقيقه





بخش اول درس
پرسش و پاسخ و استراحت
بخش دوم درس

مدت زمان  81 :دقيقه
مدت زمان  19 :دقيقه
مدت زمان19 :دقيقه



جمع بندی و نتيجه گيری

مدت زمان 89 :دقيقه



ارزشيابي درس

مدت زمان 89 :دقيقه

جلسه شانزدهم
دانشکده :بهداشت اوز

گروه آموزشی :معارف

سال تحصيلي 99-99 :

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی/علوم تغذیه
تاريخ ارائه درس 99/3/10:
ساعت81-89:

نام درس (واحد)  :انقلاب اسلامي ايران

روز :شنبه

نوع واحد:تئوری

تعداد دانشجويان 81:

تعداد واحد1:

مسئول درس :حجت السلام و المسلمين احمد عدالتي

مدت كلاس 99 :دقيقه

مدرس:حجت السلام و المسلمين احمد عدالتي

تاريخ تدوين/بازنگری99/88/3:
.
عنوان درس :
انقلاب اسلامي ايران
هدف كلي درس :

دستاوردهای انقلاب اسلامي
اهداف جزئي :
دستاوردهای انقلاب اسلامي در سطح داخلي
دستاوردهای انقلاب اسلامي در سطح نظام بين الملل
روش آموزش  :سخنراني و پرسش و پاسخ
امکانات آموزشي  :وايت برد ،مازيک
منبع درس :كتاب انقلاب اسلامي ايران دكنر محمد رحيم عيوضي


مقدمه



كليات درس

مدت زمان 89 :دقيقه





بخش اول درس
پرسش و پاسخ و استراحت
بخش دوم درس

مدت زمان  81 :دقيقه
مدت زمان  19 :دقيقه
مدت زمان19 :دقيقه



جمع بندی و نتيجه گيری

مدت زمان 89 :دقيقه



ارزشيابي درس

مدت زمان 89 :دقيقه

