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 اول
گروه آموزشی :گروه های بهداشت و تغذیه

دانشکده :بهداشت

مقطع  /رشته تحصیلی :رشته های بهداشت و تغذیه

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 4111/14/41 :

نام درس (واحد)  :زبان عمومي

روز :شنبه ساعت21-21 :

نوع واحد :تئوری

تعداد دانشجويان 57 :

تعداد واحد3:

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت كالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.

عنوان درس Conversation and Diolog lesson 1 :
هدف کلی درس  :افزايش توانمندی دانشجويان در مکالمه

اهداف جزئی :
 بحث آزاد
 ارائه مکالمه كوتاه
روش آموزش  :سخنرانی و بارش افکار
امکانات آموزشی  :كتاب درسي
منبع درس :

ILI- pre intermediate 1 to 3, Iran Language Institute Inc.- Concepts and Comments: An ESL
Reader, Patricia Ackert- IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc.


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 7 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  37 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  7 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 37 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  21 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  :دقيقه

جلسه دوم
گروه آموزشی :گروه های بهداشت و تغذیه

دانشکده :بهداشت

مقطع  /رشته تحصیلی :رشته های بهداشت و تغذیه

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 4111/14/41 :

نام درس (واحد)  :زبان عمومي

روز :شنبه ساعت21-21 :

نوع واحد :تئوری

تعداد دانشجويان 57 :

تعداد واحد3:

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت كالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.

عنوان درس Reading lesson 1 :
هدف کلی درس  :افزايش توانمندی دانشجويان در خواندن و درک مطلب

اهداف جزئی :
 افزايش دامنه لغات دانشجويان
 درک مطلب و پاسخگويي به سواالت
روش آموزش  :سخنرانی و مشارکت دانشجویان
امکانات آموزشی  :كتاب درسي
منبع درس :

ILI- pre intermediate 1 to 3, Iran Language Institute Inc.
Concepts and Comments: An ESL Reader, Patricia Ackert
IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc.


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 7 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  37 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  7 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 37 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  21 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  :دقيقه

جلسه سوم
دانشکده :بهداشت

مقطع  /رشته تحصیلی :رشته های بهداشت و تغذیه

گروه آموزشی :گروه های بهداشت و تغذیه

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 4111/14/14 :

نام درس (واحد)  :زبان عمومي

روز :شنبه ساعت21-21 :

نوع واحد :تئوری

تعداد دانشجويان 57 :

تعداد واحد3:

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت كالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.

عنوان درس Listening & Grammar lesson 1 :
هدف کلی درس  :افزايش توانمندی دانشجويان در گوش دادن و يادگيری گرامر

اهداف جزئی :
 افزايش توانايي دانشجويان در درک مطالب شنيداری انگليسي
 يادگيری نکات گرامری زبان
روش آموزش  :سخنرانی و مشارکت دانشجویان
امکانات آموزشی  :كتاب درسي
منبع درس :

ILI- pre intermediate 1 to 3, Iran Language Institute Inc.
Concepts and Comments: An
SL Reader, Patricia Ackert
IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc.


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 7 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  37 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  7 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 37 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  21 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  :دقيقه

جلسه چهارم
گروه آموزشی :گروه های بهداشت و تغذیه

دانشکده :بهداشت

مقطع  /رشته تحصیلی :رشته های بهداشت و تغذیه

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 4111/14/14 :

نام درس (واحد)  :زبان عمومي

روز :شنبه ساعت21-21 :

نوع واحد :تئوری

تعداد دانشجويان 57 :

تعداد واحد3:

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت كالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.

عنوان درس Conversation and Diolog lesson 2 :
هدف کلی درس  :افزايش توانمندی دانشجويان در مکالمه

اهداف جزئی :
 بحث آزاد
 ارائه مکالمه كوتاه
روش آموزش  :سخنرانی و بارش افکار
امکانات آموزشی  :كتاب درسي
منبع درس :

ILI- pre intermediate 1 to 3, Iran Language Institute Inc.- Concepts and Comments: An ESL
Reader, Patricia Ackert- IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc.


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 7 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  37 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  7 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 37 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  21 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  :دقيقه

جلسه پنجم
گروه آموزشی :گروه های بهداشت و تغذیه

دانشکده :بهداشت

مقطع  /رشته تحصیلی :رشته های بهداشت و تغذیه

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 4111/14/12 :

نام درس (واحد)  :زبان عمومي

روز :شنبه ساعت21-21 :

نوع واحد :تئوری

تعداد دانشجويان 57 :

تعداد واحد3:

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت كالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.

عنوان درس Reading lesson 2 :
هدف کلی درس  :افزايش توانمندی دانشجويان در خواندن و درک مطلب

اهداف جزئی :
 افزايش دامنه لغات دانشجويان
 درک مطلب و پاسخگويي به سواالت
روش آموزش  :سخنرانی و مشارکت دانشجویان
امکانات آموزشی  :كتاب درسي
منبع درس :

ILI- pre intermediate 1 to 3, Iran Language Institute Inc.
Concepts and Comments: An ESL Reader, Patricia Ackert
IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc.


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 7 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  37 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  7 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 37 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  21 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  :دقيقه

جلسه ششم
دانشکده :بهداشت

مقطع  /رشته تحصیلی :رشته های بهداشت و تغذیه

گروه آموزشی :گروه های بهداشت و تغذیه

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 4111/14/12 :

نام درس (واحد)  :زبان عمومي

روز :شنبه ساعت21-21 :

نوع واحد :تئوری

تعداد دانشجويان 57 :

تعداد واحد3:

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت كالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.

عنوان درس Listening & Grammar lesson 2 :
هدف کلی درس  :افزايش توانمندی دانشجويان در گوش دادن و يادگيری گرامر

اهداف جزئی :
 افزايش توانايي دانشجويان در درک مطالب شنيداری انگليسي
 يادگيری نکات گرامری زبان
روش آموزش  :سخنرانی و مشارکت دانشجویان
امکانات آموزشی  :كتاب درسي
منبع درس :

ILI- pre intermediate 1 to 3, Iran Language Institute Inc.
Concepts and Comments: An
SL Reader, Patricia Ackert
IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc.


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 7 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  37 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  7 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 37 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  21 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  :دقيقه

جلسه هفتم
گروه آموزشی :گروه های بهداشت و تغذیه

دانشکده :بهداشت

مقطع  /رشته تحصیلی :رشته های بهداشت و تغذیه

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 4111/11/11 :

نام درس (واحد)  :زبان عمومي

روز :شنبه ساعت21-21 :

نوع واحد :تئوری

تعداد دانشجويان 57 :

تعداد واحد3:

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت كالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.

عنوان درس Conversation and Diolog lesson 3 :
هدف کلی درس  :افزايش توانمندی دانشجويان در مکالمه

اهداف جزئی :
 بحث آزاد
 ارائه مکالمه كوتاه
روش آموزش  :سخنرانی و بارش افکار
امکانات آموزشی  :كتاب درسي
منبع درس :

ILI- pre intermediate 1 to 3, Iran Language Institute Inc.- Concepts and Comments: An ESL
Reader, Patricia Ackert- IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc.


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 7 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  37 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  7 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 37 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  21 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  :دقيقه

جلسه هشتم
گروه آموزشی :گروه های بهداشت و تغذیه

دانشکده :بهداشت

مقطع  /رشته تحصیلی :رشته های بهداشت و تغذیه

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 4111/11/11 :

نام درس (واحد)  :زبان عمومي

روز :شنبه ساعت21-21 :

نوع واحد :تئوری

تعداد دانشجويان 57 :

تعداد واحد3:

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت كالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.

عنوان درس Reading lesson 3 :
هدف کلی درس  :افزايش توانمندی دانشجويان در خواندن و درک مطلب

اهداف جزئی :
 افزايش دامنه لغات دانشجويان
 درک مطلب و پاسخگويي به سواالت
روش آموزش  :سخنرانی و مشارکت دانشجویان
امکانات آموزشی  :كتاب درسي
منبع درس :

ILI- pre intermediate 1 to 3, Iran Language Institute Inc.
Concepts and Comments: An ESL Reader, Patricia Ackert
IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc.


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 7 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  37 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  7 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 37 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  21 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  :دقيقه

جلسه نهم
دانشکده :بهداشت

مقطع  /رشته تحصیلی :رشته های بهداشت و تغذیه

گروه آموزشی :گروه های بهداشت و تغذیه

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 4111/11/44 :

نام درس (واحد)  :زبان عمومي

روز :شنبه ساعت21-21 :

نوع واحد :تئوری

تعداد دانشجويان 57 :

تعداد واحد3:

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت كالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.

عنوان درس Listening & Grammar lesson 3 :
هدف کلی درس  :افزايش توانمندی دانشجويان در گوش دادن و يادگيری گرامر

اهداف جزئی :
 افزايش توانايي دانشجويان در درک مطالب شنيداری انگليسي
 يادگيری نکات گرامری زبان
روش آموزش  :سخنرانی و مشارکت دانشجویان
امکانات آموزشی  :كتاب درسي
منبع درس :

ILI- pre intermediate 1 to 3, Iran Language Institute Inc.
Concepts and Comments: An
SL Reader, Patricia Ackert
IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc.


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 7 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  37 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  7 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 37 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  21 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  :دقيقه

جلسه دهم
گروه آموزشی :گروه های بهداشت و تغذیه

دانشکده :بهداشت

مقطع  /رشته تحصیلی :رشته های بهداشت و تغذیه

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 4111/11/44 :

نام درس (واحد)  :زبان عمومي

روز :شنبه ساعت21-21 :

نوع واحد :تئوری

تعداد دانشجويان 57 :

تعداد واحد3:

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت كالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.

عنوان درس Conversation and Diolog lesson 4 :
هدف کلی درس  :افزايش توانمندی دانشجويان در مکالمه

اهداف جزئی :
 بحث آزاد
 ارائه مکالمه كوتاه
روش آموزش  :سخنرانی و بارش افکار
امکانات آموزشی  :كتاب درسي
منبع درس :

ILI- pre intermediate 1 to 3, Iran Language Institute Inc.- Concepts and Comments: An ESL
Reader, Patricia Ackert- IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc.


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 7 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  37 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  7 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 37 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  21 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  :دقيقه

جلسه يازدهم
گروه آموزشی :گروه های بهداشت و تغذیه

دانشکده :بهداشت

مقطع  /رشته تحصیلی :رشته های بهداشت و تغذیه

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 4111/11/42 :

نام درس (واحد)  :زبان عمومي

روز :شنبه ساعت21-21 :

نوع واحد :تئوری

تعداد دانشجويان 57 :

تعداد واحد3:

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت كالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.

عنوان درس Reading lesson 4 :
هدف کلی درس  :افزايش توانمندی دانشجويان در خواندن و درک مطلب

اهداف جزئی :
 افزايش دامنه لغات دانشجويان
 درک مطلب و پاسخگويي به سواالت
روش آموزش  :سخنرانی و مشارکت دانشجویان
امکانات آموزشی  :كتاب درسي
منبع درس :

ILI- pre intermediate 1 to 3, Iran Language Institute Inc.
Concepts and Comments: An ESL Reader, Patricia Ackert
IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc.


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 7 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  37 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  7 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 37 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  21 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  :دقيقه

جلسه دوازدهم
دانشکده :بهداشت

مقطع  /رشته تحصیلی :رشته های بهداشت و تغذیه

گروه آموزشی :گروه های بهداشت و تغذیه

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 4111/11/42 :

نام درس (واحد)  :زبان عمومي

روز :شنبه ساعت21-21 :

نوع واحد :تئوری

تعداد دانشجويان 57 :

تعداد واحد3:

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت كالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.

عنوان درس Listening & Grammar lesson 4 :
هدف کلی درس  :افزايش توانمندی دانشجويان در گوش دادن و يادگيری گرامر

اهداف جزئی :
 افزايش توانايي دانشجويان در درک مطالب شنيداری انگليسي
 يادگيری نکات گرامری زبان
روش آموزش  :سخنرانی و مشارکت دانشجویان
امکانات آموزشی  :كتاب درسي
منبع درس :

ILI- pre intermediate 1 to 3, Iran Language Institute Inc.
Concepts and Comments: An
SL Reader, Patricia Ackert
IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc.


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 7 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  37 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  7 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 37 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  21 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  :دقيقه

جلسه سيزدهم
گروه آموزشی :گروه های بهداشت و تغذیه

دانشکده :بهداشت

مقطع  /رشته تحصیلی :رشته های بهداشت و تغذیه

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 4111/11/12 :

نام درس (واحد)  :زبان عمومي

روز :شنبه ساعت21-21 :

نوع واحد :تئوری

تعداد دانشجويان 57 :

تعداد واحد3:

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت كالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.

عنوان درس Conversation and Diolog lesson 5 :
هدف کلی درس  :افزايش توانمندی دانشجويان در مکالمه

اهداف جزئی :
 بحث آزاد
 ارائه مکالمه كوتاه
روش آموزش  :سخنرانی و بارش افکار
امکانات آموزشی  :كتاب درسي
منبع درس :

ILI- pre intermediate 1 to 3, Iran Language Institute Inc.- Concepts and Comments: An ESL
Reader, Patricia Ackert- IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc.


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 7 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  37 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  7 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 37 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  21 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  :دقيقه

جلسه چهاردهم
گروه آموزشی :گروه های بهداشت و تغذیه

دانشکده :بهداشت

مقطع  /رشته تحصیلی :رشته های بهداشت و تغذیه

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 4111/11/12 :

نام درس (واحد)  :زبان عمومي

روز :شنبه ساعت21-21 :

نوع واحد :تئوری

تعداد دانشجويان 57 :

تعداد واحد3:

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت كالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.

عنوان درس Reading lesson 5 :
هدف کلی درس  :افزايش توانمندی دانشجويان در خواندن و درک مطلب

اهداف جزئی :
 افزايش دامنه لغات دانشجويان
 درک مطلب و پاسخگويي به سواالت
روش آموزش  :سخنرانی و مشارکت دانشجویان
امکانات آموزشی  :كتاب درسي
منبع درس :

ILI- pre intermediate 1 to 3, Iran Language Institute Inc.
Concepts and Comments: An ESL Reader, Patricia Ackert
IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc.


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 7 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  37 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  7 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 37 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  21 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  :دقيقه

جلسه پانزدهم
دانشکده :بهداشت

مقطع  /رشته تحصیلی :رشته های بهداشت و تغذیه

گروه آموزشی :گروه های بهداشت و تغذیه

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 4111/10/14 :

نام درس (واحد)  :زبان عمومي

روز :شنبه ساعت21-21 :

نوع واحد :تئوری

تعداد دانشجويان 57 :

تعداد واحد3:

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت كالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.

عنوان درس Listening & Grammar lesson 5 :
هدف کلی درس  :افزايش توانمندی دانشجويان در گوش دادن و يادگيری گرامر

اهداف جزئی :
 افزايش توانايي دانشجويان در درک مطالب شنيداری انگليسي
 يادگيری نکات گرامری زبان
روش آموزش  :سخنرانی و مشارکت دانشجویان
امکانات آموزشی  :كتاب درسي
منبع درس :

ILI- pre intermediate 1 to 3, Iran Language Institute Inc.
Concepts and Comments: An
SL Reader, Patricia Ackert
IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc.


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 7 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  37 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  7 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 37 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  21 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  :دقيقه

جلسه شانزدهم
گروه آموزشی :گروه های بهداشت و تغذیه

دانشکده :بهداشت

مقطع  /رشته تحصیلی :رشته های بهداشت و تغذیه

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 4111/10/14 :

نام درس (واحد)  :زبان عمومي

روز :شنبه ساعت21-21 :

نوع واحد :تئوری

تعداد دانشجويان 57 :

تعداد واحد3:

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت كالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.

عنوان درس Conversation and Diolog lesson 6 :
هدف کلی درس  :افزايش توانمندی دانشجويان در مکالمه

اهداف جزئی :
 بحث آزاد
 ارائه مکالمه كوتاه
روش آموزش  :سخنرانی و بارش افکار
امکانات آموزشی  :كتاب درسي
منبع درس :

ILI- pre intermediate 1 to 3, Iran Language Institute Inc.- Concepts and Comments: An ESL
Reader, Patricia Ackert- IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc.


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 7 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  37 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  7 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 37 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  21 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  :دقيقه

جلسه هفدهم
گروه آموزشی :گروه های بهداشت و تغذیه

دانشکده :بهداشت

مقطع  /رشته تحصیلی :رشته های بهداشت و تغذیه

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 4111/10/12 :

نام درس (واحد)  :زبان عمومي

روز :شنبه ساعت21-21 :

نوع واحد :تئوری

تعداد دانشجويان 57 :

تعداد واحد3:

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت كالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.

عنوان درس Reading lesson 6 :
هدف کلی درس  :افزايش توانمندی دانشجويان در خواندن و درک مطلب

اهداف جزئی :
 افزايش دامنه لغات دانشجويان
 درک مطلب و پاسخگويي به سواالت
روش آموزش  :سخنرانی و مشارکت دانشجویان
امکانات آموزشی  :كتاب درسي
منبع درس :

ILI- pre intermediate 1 to 3, Iran Language Institute Inc.
Concepts and Comments: An ESL Reader, Patricia Ackert
IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc.


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 7 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  37 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  7 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 37 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  21 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  :دقيقه

جلسه هجدهم
دانشکده :بهداشت

مقطع  /رشته تحصیلی :رشته های بهداشت و تغذیه

گروه آموزشی :گروه های بهداشت و تغذیه

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 4111/10/12 :

نام درس (واحد)  :زبان عمومي

روز :شنبه ساعت21-21 :

نوع واحد :تئوری

تعداد دانشجويان 57 :

تعداد واحد3:

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت كالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.

عنوان درس Listening & Grammar lesson 6 :
هدف کلی درس  :افزايش توانمندی دانشجويان در گوش دادن و يادگيری گرامر

اهداف جزئی :
 افزايش توانايي دانشجويان در درک مطالب شنيداری انگليسي
 يادگيری نکات گرامری زبان
روش آموزش  :سخنرانی و مشارکت دانشجویان
امکانات آموزشی  :كتاب درسي
منبع درس :

ILI- pre intermediate 1 to 3, Iran Language Institute Inc.
Concepts and Comments: An
SL Reader, Patricia Ackert
IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc.


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 7 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  37 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  7 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 37 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  21 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  :دقيقه

جلسه نوزدهم
گروه آموزشی :گروه های بهداشت و تغذیه

دانشکده :بهداشت

مقطع  /رشته تحصیلی :رشته های بهداشت و تغذیه

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 4111/10/42 :

نام درس (واحد)  :زبان عمومي

روز :شنبه ساعت21-21 :

نوع واحد :تئوری

تعداد دانشجويان 57 :

تعداد واحد3:

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت كالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.

عنوان درس Conversation and Diolog lesson 7 :
هدف کلی درس  :افزايش توانمندی دانشجويان در مکالمه

اهداف جزئی :
 بحث آزاد
 ارائه مکالمه كوتاه
روش آموزش  :سخنرانی و بارش افکار
امکانات آموزشی  :كتاب درسي
منبع درس :

ILI- pre intermediate 1 to 3, Iran Language Institute Inc.- Concepts and Comments: An ESL
Reader, Patricia Ackert- IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc.


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 7 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  37 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  7 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 37 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  21 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  :دقيقه

جلسه بيستم
گروه آموزشی :گروه های بهداشت و تغذیه

دانشکده :بهداشت

مقطع  /رشته تحصیلی :رشته های بهداشت و تغذیه

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 4111/10/42 :

نام درس (واحد)  :زبان عمومي

روز :شنبه ساعت21-21 :

نوع واحد :تئوری

تعداد دانشجويان 57 :

تعداد واحد3:

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت كالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.

عنوان درس Reading lesson 7 :
هدف کلی درس  :افزايش توانمندی دانشجويان در خواندن و درک مطلب

اهداف جزئی :
 افزايش دامنه لغات دانشجويان
 درک مطلب و پاسخگويي به سواالت
روش آموزش  :سخنرانی و مشارکت دانشجویان
امکانات آموزشی  :كتاب درسي
منبع درس :

ILI- pre intermediate 1 to 3, Iran Language Institute Inc.
Concepts and Comments: An ESL Reader, Patricia Ackert
IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc.


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 7 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  37 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  7 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 37 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  21 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  :دقيقه

جلسه بيست و يکم
دانشکده :بهداشت

مقطع  /رشته تحصیلی :رشته های بهداشت و تغذیه

گروه آموزشی :گروه های بهداشت و تغذیه

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 4111/10/11 :

نام درس (واحد)  :زبان عمومي

روز :شنبه ساعت21-21 :

نوع واحد :تئوری

تعداد دانشجويان 57 :

تعداد واحد3:

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت كالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.

عنوان درس Listening & Grammar lesson 7 :
هدف کلی درس  :افزايش توانمندی دانشجويان در گوش دادن و يادگيری گرامر

اهداف جزئی :
 افزايش توانايي دانشجويان در درک مطالب شنيداری انگليسي
 يادگيری نکات گرامری زبان
روش آموزش  :سخنرانی و مشارکت دانشجویان
امکانات آموزشی  :كتاب درسي
منبع درس :

ILI- pre intermediate 1 to 3, Iran Language Institute Inc.
Concepts and Comments: An
SL Reader, Patricia Ackert
IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc.


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 7 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  37 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  7 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 37 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  21 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  :دقيقه

جلسه بيست و دوم
گروه آموزشی :گروه های بهداشت و تغذیه

دانشکده :بهداشت

مقطع  /رشته تحصیلی :رشته های بهداشت و تغذیه

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 4111/10/11 :

نام درس (واحد)  :زبان عمومي

روز :شنبه ساعت21-21 :

نوع واحد :تئوری

تعداد دانشجويان 57 :

تعداد واحد3:

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت كالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.

عنوان درس Conversation and Diolog lesson 8 :
هدف کلی درس  :افزايش توانمندی دانشجويان در مکالمه

اهداف جزئی :
 بحث آزاد
 ارائه مکالمه كوتاه
روش آموزش  :سخنرانی و بارش افکار
امکانات آموزشی  :كتاب درسي
منبع درس :

ILI- pre intermediate 1 to 3, Iran Language Institute Inc.- Concepts and Comments: An ESL
Reader, Patricia Ackert- IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc.


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 7 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  37 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  7 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 37 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  21 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  :دقيقه

جلسه بيست و سوم
گروه آموزشی :گروه های بهداشت و تغذیه

دانشکده :بهداشت

مقطع  /رشته تحصیلی :رشته های بهداشت و تغذیه

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 4111/10/12 :

نام درس (واحد)  :زبان عمومي

روز :شنبه ساعت21-21 :

نوع واحد :تئوری

تعداد دانشجويان 57 :

تعداد واحد3:

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت كالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.

عنوان درس Reading lesson 8 :
هدف کلی درس  :افزايش توانمندی دانشجويان در خواندن و درک مطلب

اهداف جزئی :
 افزايش دامنه لغات دانشجويان
 درک مطلب و پاسخگويي به سواالت
روش آموزش  :سخنرانی و مشارکت دانشجویان
امکانات آموزشی  :كتاب درسي
منبع درس :

ILI- pre intermediate 1 to 3, Iran Language Institute Inc.
Concepts and Comments: An ESL Reader, Patricia Ackert
IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc.


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 7 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  37 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  7 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 37 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  21 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  :دقيقه

جلسه بيست و چهارم
دانشکده :بهداشت

مقطع  /رشته تحصیلی :رشته های بهداشت و تغذیه

گروه آموزشی :گروه های بهداشت و تغذیه

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 4111/10/12 :

نام درس (واحد)  :زبان عمومي

روز :شنبه ساعت21-21 :

نوع واحد :تئوری

تعداد دانشجويان 57 :

تعداد واحد3:

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت كالس 91 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.

عنوان درس Listening & Grammar lesson 8 :
هدف کلی درس  :افزايش توانمندی دانشجويان در گوش دادن و يادگيری گرامر

اهداف جزئی :
 افزايش توانايي دانشجويان در درک مطالب شنيداری انگليسي
 يادگيری نکات گرامری زبان
روش آموزش  :سخنرانی و مشارکت دانشجویان
امکانات آموزشی  :كتاب درسي
منبع درس :

ILI- pre intermediate 1 to 3, Iran Language Institute Inc.
Concepts and Comments: An
SL Reader, Patricia Ackert
IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc.


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 7 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  37 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  7 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 37 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  21 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  :دقيقه

