دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي
گروه اتاق عمل
طرح درس روزانه ( )lesson Planمجازی
جلسه اول
دانشکده:

بهداشت اوز

گروه آموزشی :بهداشت عمومی مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی /بهداشت عمومی
تاريخ ارائه درس 77 /22 /21 :

سال تحصيلي 79 :
نام درس (واحد)  :زبان تخصصي(1واحد)
نوع واحد :نظری

روز :دو شنبه

ساعت8-21 :

تعداد دانشجويان  19:نفر

تعداد واحد 1 :واحد

مسئول درس :مهندس شوشتريان

مدت كالس 71 :دقيقه

مدرسين( به ترتيب حروف الفبا) :مهندس شوشتريان

.
عنوان درس  :معرفی خود
هدف کلی درس  :آشنایی با روش معرفی خود به صورت تخصصی
اهداف جزئی :
خود را معرفی کند
اطالعات تحصیلی و آموزشی خود را بگوید
برنامه های علمی آتی خود را عنوان کند

روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوا ،اینترنت ،کامپیوتر
عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)

منبع درس :

IELTS Foundations, Macmillan, Rachael Reberts



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 5 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  01 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  25 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 01 :دقيقه



مدت زمان  25 :دقيقه

جمع بندی و نتیجه گیری

دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي
گروه اتاق عمل
طرح درس روزانه ( )lesson Planمجازی
جلسه دوم
بهداشت اوز

دانشکده:

گروه آموزشی :بهداشت عمومی مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی /بهداشت عمومی

سال تحصيلي 79 :

تاريخ ارائه درس 77 /22 /21 :

نام درس (واحد)  :زبان تخصصي
روز :دو شنبه
(1واحد)
نوع واحد :نظری

ساعت8-21 :

تعداد دانشجويان  19:نفر

تعداد واحد 1 :واحد

مسئول درس :مهندس شوشتريان

مدت كالس 71 :دقيقه

مدرسين( به ترتيب حروف الفبا) :مهندس شوشتريان

.
عنوان درس  :توصیف نمودار
هدف کلی درس  :آشنایی با توصیف نمودار به صورت علمی و تخصصی
اهداف جزئی :
یک نمودار میله ای را توصیف کند
یک نمودار خطی را توصیف کند
یک نمودار دایره ای را توصیف کند

روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوا ،اینترنت ،کامپیوتر
عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)

منبع درس :

PTE Academic test builder



مقدمه

مدت زمان 5 :دقيقه





کلیات درس


بخش اول درس

مدت زمان  01 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  25 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 01 :دقيقه
مدت زمان  25 :دقيقه

جمع بندی و نتیجه گیری

دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي
گروه اتاق عمل
طرح درس روزانه ( )lesson Planمجازی
جلسه سوم
بهداشت اوز

دانشکده:

گروه آموزشی :بهداشت عمومی مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی /بهداشت عمومی

سال تحصيلي 79 :
نام درس (واحد)  :زبان تخصصي(1واحد)
نوع واحد :نظری

تاريخ ارائه درس 77 /22 /21 :
روز :دو شنبه

ساعت8-21 :

تعداد دانشجويان  19:نفر

تعداد واحد 1 :واحد

مسئول درس :مهندس شوشتريان

مدت كالس 71 :دقيقه

مدرسين( به ترتيب حروف الفبا) :مهندس شوشتريان

.
عنوان درس  :توصیف جدول و فرآید
هدف کلی درس  :آشنایی با توصیف یک جدول و فرآیند به صورت تخصصی
اهداف جزئی :
یک جدول علمی را توصیف کند
یک فرآیند و فلوچارت را توصیف کند

روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوا ،اینترنت ،کامپیوتر
عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)

منبع درس :

PTE Academic test builder



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 5 :دقيقه





بخش اول درس

مدت زمان  01 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  25 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 01 :دقيقه
مدت زمان  25 :دقيقه

جمع بندی و نتیجه گیری

دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي
گروه اتاق عمل
طرح درس روزانه ( )lesson Planمجازی
جلسه چهارم
بهداشت اوز

دانشکده:

گروه آموزشی :بهداشت عمومی مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی /بهداشت عمومی

سال تحصيلي 79 :
نام درس (واحد)  :زبان تخصصي(1واحد)
نوع واحد :نظری

تاريخ ارائه درس 77 /22 /21 :
روز :دو شنبه

ساعت8-21 :

تعداد دانشجويان  19:نفر

تعداد واحد 1 :واحد

مسئول درس :مهندس شوشتريان

مدت كالس 71 :دقيقه

مدرسين( به ترتيب حروف الفبا) :مهندس شوشتريان

.
عنوان درس  :بازگویی علمی یک ارائه کوتاه
هدف کلی درس  :آشنایی با خالصه سازی یک ارائه کوتاه علمی
اهداف جزئی :
بتواند کلید واژه های مهم را استخراج نماید
بتواند مفهوم ارائه را در  1دقیقه بازگویی نماید

روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوا ،اینترنت ،کامپیوتر
عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)

منبع درس :

PTE Academic test builder



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 5 :دقيقه





بخش اول درس

مدت زمان  01 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  25 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 01 :دقيقه
مدت زمان  25 :دقيقه

جمع بندی و نتیجه گیری

دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي
گروه اتاق عمل
طرح درس روزانه ( )lesson Planمجازی
جلسه پنجم
دانشکده:

بهداشت اوز

گروه آموزشی :بهداشت عمومی مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی /بهداشت عمومی

سال تحصيلي 79 :
نام درس (واحد)  :زبان تخصصي(1واحد)
نوع واحد :نظری

تاريخ ارائه درس 77 /22 /21 :
روز :دو شنبه

ساعت8-21 :

تعداد دانشجويان  19:نفر

تعداد واحد 1 :واحد

مسئول درس :مهندس شوشتريان

مدت كالس 71 :دقيقه

مدرسين( به ترتيب حروف الفبا) :مهندس شوشتريان

.
عنوان درس  :بازگویی یک ارائه طوالنی
هدف کلی درس  :آشنایی با خالصه سازی و اراده یک گفتگوی علمی بلند
اهداف جزئی :
بتواند کلید واژه های مهم را استخراج نماید
بتواند مفهوم ارائه را در  2الی  3دقیقه بازگویی نماید

روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوا ،اینترنت ،کامپیوتر
عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)

منبع درس :
TED Talks, Dr. Kevin. B. Jones, 2015



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 5 :دقيقه





بخش اول درس

مدت زمان  01 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  25 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 01 :دقيقه
مدت زمان  25 :دقيقه

جمع بندی و نتیجه گیری

دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي
گروه اتاق عمل
طرح درس روزانه ( )lesson Planمجازی
جلسه ششم
دانشکده:

بهداشت اوز

گروه آموزشی :بهداشت عمومی مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی /بهداشت عمومی

سال تحصيلي 79 :
نام درس (واحد)  :زبان تخصصي(1واحد)
نوع واحد :نظری

تاريخ ارائه درس 77 /22 /21 :
روز :دو شنبه

ساعت8-21 :

تعداد دانشجويان  19:نفر

تعداد واحد 1 :واحد

مسئول درس :مهندس شوشتريان

مدت كالس 71 :دقيقه

مدرسين( به ترتيب حروف الفبا) :مهندس شوشتريان

.
عنوان درس  :بازگویی یک ارائه طوالنی
هدف کلی درس  :آشنایی با خالصه سازی و اراده یک گفتگوی علمی بلند
اهداف جزئی :
بتواند کلید واژه های مهم را استخراج نماید
بتواند مفهوم ارائه را در  2الی  3دقیقه بازگویی نماید

روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوا ،اینترنت ،کامپیوتر
عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)

منبع درس :
TED Talks, Dr. Kevin. B. Jones, 2015



مقدمه



کلیات درس



مقدمه





بخش اول درس



بخش اول درس



پرسش و پاسخ و استراحت



پرسش و پاسخ و استراحت



بخش دوم درس



بخش دوم درس



جمع بندی و نتیجه گیری

جمع بندی و نتیجه گیری

دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي
گروه اتاق عمل
طرح درس روزانه ( )lesson Planمجازی
جلسه هفتم
دانشکده:

بهداشت اوز

گروه آموزشی :بهداشت عمومی مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی /بهداشت عمومی
تاريخ ارائه درس 77 /22 /21 :

سال تحصيلي 79 :
نام درس (واحد)  :زبان تخصصي(1واحد)
نوع واحد :نظری

روز :دو شنبه

ساعت8-21 :

تعداد دانشجويان  19:نفر

تعداد واحد 1 :واحد

مسئول درس :مهندس شوشتريان

مدت كالس 71 :دقيقه

مدرسين( به ترتيب حروف الفبا) :مهندس شوشتريان

.

دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي
گروه اتاق عمل
طرح درس روزانه ()lesson Plan
جلسه هشتم
دانشکده:

بهداشت اوز

گروه آموزشی :بهداشت عمومی مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی /بهداشت عمومی

سال تحصيلي 79 :
نام درس (واحد)  :زبان تخصصي(1واحد)
نوع واحد :نظری

تاريخ ارائه درس 77 /22 /21 :
روز :دو شنبه

ساعت8-21 :

تعداد دانشجويان  19:نفر

تعداد واحد 1 :واحد

مسئول درس :مهندس شوشتريان

مدت كالس 71 :دقيقه

مدرسين( به ترتيب حروف الفبا) :مهندس شوشتريان

.
عنوان درس  :بازگویی یک ارائه طوالنی

هدف کلی درس  :آشنایی با خالصه سازی و اراده یک گفتگوی علمی بلند
اهداف جزئی :
بتواند کلید واژه های مهم را استخراج نماید
بتواند مفهوم ارائه را در  2الی  3دقیقه بازگویی نماید

روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوا ،اینترنت ،کامپیوتر
عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)

منبع درس :
TED Talks, Dr. Kevin. B. Jones, 2015



مقدمه



کلیات درس





مقدمه



بخش اول درس



بخش اول درس



پرسش و پاسخ و استراحت



پرسش و پاسخ و استراحت



بخش دوم درس



بخش دوم درس



جمع بندی و نتیجه گیری

جمع بندی و نتیجه گیری

دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي
گروه اتاق عمل
طرح درس روزانه ( )lesson Planمجازی
جلسه نهم
دانشکده:

بهداشت اوز

گروه آموزشی :بهداشت عمومی مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی /بهداشت عمومی

سال تحصيلي 79 :
نام درس (واحد)  :زبان تخصصي(1واحد)
نوع واحد :نظری

تاريخ ارائه درس 77 /22 /21 :
روز :دو شنبه

ساعت8-21 :

تعداد دانشجويان  19:نفر

تعداد واحد 1 :واحد

مسئول درس :مهندس شوشتريان

مدت كالس 71 :دقيقه

مدرسين( به ترتيب حروف الفبا) :مهندس شوشتريان

.
عنوان درس  :اصول نامه نگاری علمی

هدف کلی درس  :آشنایی با مکاتبات علمی
اهداف جزئی :
بتواند انواع نامه هایعلمی به مخاطبین رسمی و غیر رسمی تنظیم نماید

روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوا ،اینترنت ،کامپیوتر
عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)

منبع درس :

IELTS Foundations, Macmillan, Rachael Reberts



مقدمه



کلیات درس





مقدمه



بخش اول درس



بخش اول درس



پرسش و پاسخ و استراحت



پرسش و پاسخ و استراحت



بخش دوم درس



بخش دوم درس



جمع بندی و نتیجه گیری

جمع بندی و نتیجه گیری

دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي
گروه اتاق عمل
طرح درس روزانه ( )lesson Planمجازی
جلسه دهم
دانشکده:

بهداشت اوز

گروه آموزشی :بهداشت عمومی مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی /بهداشت عمومی

سال تحصيلي 79 :
نام درس (واحد)  :زبان تخصصي(1واحد)
نوع واحد :نظری

تاريخ ارائه درس 77 /22 /21 :
روز :دو شنبه

ساعت8-21 :

تعداد دانشجويان  19:نفر

تعداد واحد 1 :واحد

مسئول درس :مهندس شوشتريان

مدت كالس 71 :دقيقه

مدرسين( به ترتيب حروف الفبا) :مهندس شوشتريان

.
عنوان درس  :تحلیل و نگارش نتایج
هدف کلی درس  :نگارش علمی بحث مقاالت

اهداف جزئی :
روند های مختلف نتایج را به صورت علمی بنویسد

روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوا ،اینترنت ،کامپیوتر
عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)

منبع درس :

IELTS Foundations, Macmillan, Rachael Reberts



مقدمه



کلیات درس



مدت زمان 5 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  01 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  25 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 01 :دقيقه
مدت زمان  25 :دقيقه

جمع بندی و نتیجه گیری

دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي
گروه اتاق عمل
طرح درس روزانه ( )lesson Planمجازی
جلسه يازدهم
دانشکده:

بهداشت اوز

گروه آموزشی :بهداشت عمومی مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی /بهداشت عمومی

سال تحصيلي 79 :
نام درس (واحد)  :زبان تخصصي(1واحد)
نوع واحد :نظری

تاريخ ارائه درس 77 /22 /21 :
روز :دو شنبه

ساعت8-21 :

تعداد دانشجويان  19:نفر

تعداد واحد 1 :واحد

مسئول درس :مهندس شوشتريان

مدت كالس 71 :دقيقه

مدرسين( به ترتيب حروف الفبا) :مهندس شوشتريان

.
عنوان درس  :بحث آزاد
هدف کلی درس  :آشنایی با تکتیک های مکالمه
اهداف جزئی :

دیدگاه خود را نسبت به سوال مطرح شده عنوان کند
دالیل خود را برای حمایت از دیدگاه خود بیان گند

روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوا ،اینترنت ،کامپیوتر
عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)

منبع درس :

IELTS Foundations, Macmillan, Rachael Reberts



مقدمه



کلیات درس



مدت زمان 5 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  01 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  25 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 01 :دقيقه
مدت زمان  25 :دقيقه

جمع بندی و نتیجه گیری

دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي
گروه اتاق عمل
طرح درس روزانه ( )lesson Planمجازی
جلسه دوازدهم
دانشکده:

بهداشت اوز

گروه آموزشی :بهداشت عمومی مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی /بهداشت عمومی

سال تحصيلي 79 :
نام درس (واحد)  :زبان تخصصي(1واحد)
نوع واحد :نظری

تاريخ ارائه درس 77 /22 /21 :
روز :دو شنبه

ساعت8-21 :

تعداد دانشجويان  19:نفر

تعداد واحد 1 :واحد

مسئول درس :مهندس شوشتريان

مدت كالس 71 :دقيقه

مدرسين( به ترتيب حروف الفبا) :مهندس شوشتريان

.
عنوان درس  :بحث آزاد
هدف کلی درس  :آشنایی با تکتیک های مکالمه
اهداف جزئی :

دیدگاه خود را نسبت به سوال مطرح شده عنوان کند
دالیل خود را برای حمایت از دیدگاه خود بیان گند

روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوا ،اینترنت ،کامپیوتر
عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)

منبع درس :

IELTS Foundations, Macmillan, Rachael Reberts



مقدمه



کلیات درس





مقدمه



بخش اول درس



بخش اول درس



پرسش و پاسخ و استراحت



پرسش و پاسخ و استراحت



بخش دوم درس



بخش دوم درس



جمع بندی و نتیجه گیری

جمع بندی و نتیجه گیری

دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي
گروه اتاق عمل
طرح درس روزانه ( )lesson Planمجازی
جلسه سيزدهم
دانشکده:

بهداشت اوز

گروه آموزشی :بهداشت عمومی مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی /بهداشت عمومی

سال تحصيلي 79 :
نام درس (واحد)  :زبان تخصصي(1واحد)
نوع واحد :نظری

تاريخ ارائه درس 77 /22 /21 :
روز :دو شنبه

ساعت8-21 :

تعداد دانشجويان  19:نفر

تعداد واحد 1 :واحد

مسئول درس :مهندس شوشتريان

مدت كالس 71 :دقيقه

مدرسين( به ترتيب حروف الفبا) :مهندس شوشتريان

.
عنوان درس  :ترمینولوژی
هدف کلی درس  :آشنایی با واژگان و اصطالحات تخصصی رشته بهداشت عمومی
اهداف جزئی :

لغات و اصطالحات تخصصی رشته بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی را یاد بگیرد

روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوا ،اینترنت ،کامپیوتر
عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)
منبع درس :

Dictionaries and Glossaries that are related to Public Health, Instrumental videos,
Professional English books, Articles



مقدمه



کلیات درس



مدت زمان 5 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  01 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  25 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 01 :دقيقه
مدت زمان  25 :دقيقه

جمع بندی و نتیجه گیری

دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي
گروه اتاق عمل
طرح درس روزانه ( )lesson Planمجازی
جلسه چهاردهم
دانشکده:

بهداشت اوز

گروه آموزشی :بهداشت عمومی مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی /بهداشت عمومی

سال تحصيلي 79 :
نام درس (واحد)  :زبان تخصصي(1واحد)
نوع واحد :نظری

تاريخ ارائه درس 77 /22 /21 :
روز :دو شنبه

ساعت8-21 :

تعداد دانشجويان  19:نفر

تعداد واحد 1 :واحد

مسئول درس :مهندس شوشتريان

مدت كالس 71 :دقيقه

مدرسين( به ترتيب حروف الفبا) :مهندس شوشتريان

.
عنوان درس  :ترمینولوژی
هدف کلی درس  :آشنایی با واژگان و اصطالحات تخصصی رشته بهداشت عمومی
اهداف جزئی :
لغات و اصطالحات تخصصی رشته بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی را یاد بگیرد

روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوا ،اینترنت ،کامپیوتر
عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)
منبع درس :

Dictionaries and Glossaries that are related to Public Health, Instrumental videos,
Professional English books, Articles



مقدمه



کلیات درس





مقدمه



بخش اول درس



بخش اول درس



پرسش و پاسخ و استراحت



پرسش و پاسخ و استراحت



بخش دوم درس



بخش دوم درس



جمع بندی و نتیجه گیری

جمع بندی و نتیجه گیری

دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي
گروه اتاق عمل
طرح درس روزانه ( )lesson Planمجازی
جلسه پانزدهم
دانشکده:

بهداشت اوز

گروه آموزشی :بهداشت عمومی مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی /بهداشت عمومی

سال تحصيلي 79 :
نام درس (واحد)  :زبان تخصصي(1واحد)
نوع واحد :نظری

تاريخ ارائه درس 77 /22 /21 :
روز :دو شنبه

ساعت8-21 :

تعداد دانشجويان  19:نفر

تعداد واحد 1 :واحد

مسئول درس :مهندس شوشتريان

مدت كالس 71 :دقيقه

مدرسين( به ترتيب حروف الفبا) :مهندس شوشتريان

.
عنوان درس  :ارائه علمی یک مقاله
هدف کلی درس  :آشنایی با نحوه خواندن و درک مطلب از یک متن تخصصی
اهداف جزئی :
مفهوم یک متن تخصصی را دریابد
خالصه سازی مطالب
ارائه شفاهی مطالب

روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوا ،اینترنت ،کامپیوتر
عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)

منبع درس :

-



مقدمه



کلیات درس



مدت زمان 5 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  01 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  25 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 01 :دقيقه
مدت زمان  25 :دقيقه

جمع بندی و نتیجه گیری

دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي
گروه اتاق عمل
طرح درس روزانه ( )lesson Planمجازی
جلسه شانزدهم
دانشکده:

بهداشت اوز

گروه آموزشی :بهداشت عمومی مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی /بهداشت عمومی

سال تحصيلي 79 :
نام درس (واحد)  :زبان تخصصي(1واحد)
نوع واحد :نظری

تاريخ ارائه درس 77 /22 /21 :
روز :دو شنبه

ساعت8-21 :

تعداد دانشجويان  19:نفر

تعداد واحد 1 :واحد

مسئول درس :مهندس شوشتريان

مدت كالس 71 :دقيقه

مدرسين( به ترتيب حروف الفبا) :مهندس شوشتريان

.
عنوان درس  :آزمون پایان ترم
هدف کلی درس - :
اهداف جزئی :
مطالب فرگرفته را ارائه دهد

روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوا ،اینترنت ،کامپیوتر

عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)

منبع درس :

-



مقدمه



کلیات درس



مدت زمان 5 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  01 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  25 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 01 :دقيقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  25 :دقيقه

