
  

 

 ترکیبی( lesson Planطرح درس رٍزاًِ )

 اٍلجلسِ 

 رضتِ تحصیلی: هقطغ /            بْذاضت ػوَهیگرٍُ آهَزضی:        :بْذاضت اٍز  داًطکذُ

 / بْذاضت ػوَهیبرضٌبسی ک

      دٍم تبريخ ارائِ درس : ًیوسبل 1044-1041سبل تحصیلی  :  

 14-11ٍ     8-14ضٌبِ    سبػت:  يکرٍز:   1هیکرٍة ضٌبسی ًبم درس )ٍاحذ(  

 ًفر 11  تؼذاد داًطجَيبى  : ًَع ٍاحذ: ًظري ٍ ػولی

 هسئَل درس:  هحوذرضب فرٍتٌی تئَري 1ٍاحذ: تؼذاد 

 هحوذرضب فرٍتٌی :هذرس دقیقِ 84هذت کالس: 

 1044تبريخ تذٍيي / ببزًگري: بْوي هبُ 
 

  کلی اًگل ّا عٌَاى جلسِ :   هطخصات 

 ٍ هطخصات آى آضٌا ضَد. اًگل ّذف کلی جلسِ :  داًطجَ تا 

 اّذاف اختصاصی : 

 باید بتواند:دانشجو  در پایان دوره 

 را ًام تثرد. اًگلی  راّْای اًتمال تیواری -                  اًگل ّا  را تعریف کٌذ. -

 را ًام تثرد.اًگلی  تطخیص ٍ درهاى تیواری  -

 /        ترکیثیهجازی         رٍش آهَزش :  حضَری         /       

 سبهبًِ ًَيذکالس درس ، سیستن کبهپیَتر، اهکاًات آهَزضی :  

 /        تاالر گفتگَپرٍشُ         فعالیت آهَزضی :   تکلیف          /         

 را ًام تثرد. اًگلی  عٌَاى ٍ ًَع آزهَى : راّْای اًتمال، ًحَُ تطخیص ٍ درهاى تیواری 

 آى طثك فرهت طرح دٍرُ ترکیثی ًَضتِ ضَد.در صَرت استفادُ از کتاب، همالِ، جسٍُ یا ّر ًَع هحتَای یادگیری هطخصات هٌثع درس : 
 5731تک یاختِ  ضٌاسی  دکتر اسواعیل صائثی . چاج اٍل  -

 5735تیواریْای عفًَی دکتر علی اکثر ٍالیتی. چاج اٍل     -

    : ِهذت زهبى:      دقیقِ )ایي لسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد.(همذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 13هذت زهبى :   

 دقیقِ 14هذت زهبى :    

 دقیقِ   13هذت زهبى:   

  دقیقِ 13هذت زهبى :     جوع تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسي درسی ٍ آهَزضی



  

 

 ( lesson Planطرح درس رٍزاًِ )

 دٍمجلسِ 

 رضتِ تحصیلی: هقطغ /            بْذاضت ػوَهیگرٍُ آهَزضی:        :بْذاضت اٍز  داًطکذُ

 / بْذاضت ػوَهیبرضٌبسی ک

      دٍم درس : ًیوسبلتبريخ ارائِ  1044-1041سبل تحصیلی  :  

 14-11ٍ     8-14ضٌبِ    سبػت:  يکرٍز:   1هیکرٍة ضٌبسی ًبم درس )ٍاحذ(  

 ًفر 11  تؼذاد داًطجَيبى  : ًَع ٍاحذ: ًظري ٍ ػولی

 هسئَل درس:  هحوذرضب فرٍتٌی تئَري 1تؼذاد ٍاحذ: 

 هحوذرضب فرٍتٌی :هذرس دقیقِ 84هذت کالس: 

 1044تبريخ تذٍيي / ببزًگري: بْوي هبُ 

 

 عٌَاى جلسِ :   هطخصات تیواری هاالریا را ًام تثرد.

 ّذف کلی جلسِ :  داًطجَ تا تیواری ٍ هطخصات آى آضٌا ضَد.

 اّذاف اختصاصی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اًتمال تیواری را ًام تثرد. راّْای -     عالین ٍ  ًطاًِ ّای تیواریْای فَق را تطٌاسذ. -

 تطخیص ٍ درهاى تیواری را ًام تثرد. -

 /        ترکیثیهجازی         رٍش آهَزش :  حضَری         /       

 کالس درس ، سیستن کبهپیَتر، سبهبًِ ًَيذاهکاًات آهَزضی :  

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ         فعالیت آهَزضی :   تکلیف          /         

 عٌَاى ٍ ًَع آزهَى : راّْای اًتمال، ًحَُ تطخیص ٍ درهاى تیواری هاالریا را ًام تثرد.

 در صَرت استفادُ از کتاب، همالِ، جسٍُ یا ّر ًَع هحتَای یادگیری هطخصات آى طثك فرهت طرح دٍرُ ترکیثی ًَضتِ ضَد.هٌثع درس : 
 5731اٍل  تک یاختِ  ضٌاسی  دکتر اسواعیل صائثی . چاج -

 5735تیواریْای عفًَی دکتر علی اکثر ٍالیتی. چاج اٍل     -

    : ِهذت زهبى:      دقیقِ )ایي لسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد.(همذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 13هذت زهبى :   

 دقیقِ 14هذت زهبى :    

 دقیقِ   13زهبى:   هذت 

  دقیقِ 13هذت زهبى :     جوع تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی

 ريسي درسی ٍ آهَزضیٍاحذ برًبهِ 



  

 

 ( lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 سَمجلسِ 

 رضتِ تحصیلی: هقطغ /            بْذاضت ػوَهیگرٍُ آهَزضی:        :بْذاضت اٍز  داًطکذُ

 / بْذاضت ػوَهیبرضٌبسی ک

      دٍم تبريخ ارائِ درس : ًیوسبل 1044-1041سبل تحصیلی  :  

 14-11 ٍ    8-14ضٌبِ    سبػت:  يکرٍز:   1هیکرٍة ضٌبسی ًبم درس )ٍاحذ(  

 ًفر 11  تؼذاد داًطجَيبى  : ًَع ٍاحذ: ًظري ٍ ػولی

 هسئَل درس:  هحوذرضب فرٍتٌی تئَري 1تؼذاد ٍاحذ: 

 هحوذرضب فرٍتٌی :هذرس دقیقِ 84هذت کالس: 

 1044تبريخ تذٍيي / ببزًگري: بْوي هبُ 
 
 

 ٍ اًَاع  آضٌا ضَد. )سالک ضْری ٍ رٍستایی(عٌَاى جلسِ : تا تیواری لیطواًیَزیس

 ّذف کلی جلسِ :  داًطجَ تا اًَاع تیواری ٍ هطخصات آى آضٌا ضَد.

 اّذاف اختصاصی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 راّْای اًتمال تیواری را ًام تثرد. -                     عالین ٍ  ًطاًِ ّای تیواریْای فَق را تطٌاسذ. -

 تیواری را ًام تثرد.تطخیص ٍ درهاى  -

 /        ترکیثیهجازی         رٍش آهَزش :  حضَری         /       

 کالس درس ، سیستن کبهپیَتر، سبهبًِ ًَيذاهکاًات آهَزضی :  

 /        تاالر گفتگَپرٍشُ         فعالیت آهَزضی :   تکلیف          /         

 ضْری ٍ رٍستایی را ًام تثرد.عٌَاى ٍ ًَع آزهَى : تفاٍت سالک 

 در صَرت استفادُ از کتاب، همالِ، جسٍُ یا ّر ًَع هحتَای یادگیری هطخصات آى طثك فرهت طرح دٍرُ ترکیثی ًَضتِ ضَد.هٌثع درس : 
 5731تک یاختِ  ضٌاسی  دکتر اسواعیل صائثی . چاج اٍل  -

 5735تیواریْای عفًَی دکتر علی اکثر ٍالیتی. چاج اٍل     -

    : ِهذت زهبى:      دقیقِ )ایي لسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد.(همذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 13هذت زهبى :   

 دقیقِ 14هذت زهبى :    

 دقیقِ   13هذت زهبى:   

  دقیقِ 13هذت زهبى :     جوع تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسي درسی ٍ آهَزضی



  

 

 ( lesson Planطرح درس رٍزاًِ )

 چْبرمجلسِ 

 رضتِ تحصیلی: هقطغ /            بْذاضت ػوَهیگرٍُ آهَزضی:        :بْذاضت اٍز  داًطکذُ

 / بْذاضت ػوَهیبرضٌبسی ک

      دٍم تبريخ ارائِ درس : ًیوسبل 1044-1041سبل تحصیلی  :  

 14-11ٍ     8-14ضٌبِ    سبػت:  يکرٍز:   1هیکرٍة ضٌبسی ًبم درس )ٍاحذ(  

 ًفر 11  تؼذاد داًطجَيبى  : ًَع ٍاحذ: ًظري ٍ ػولی

 هسئَل درس:  هحوذرضب فرٍتٌی تئَري 1ٍاحذ: تؼذاد 

 هحوذرضب فرٍتٌی :هذرس دقیقِ 84هذت کالس: 

 1044تبريخ تذٍيي / ببزًگري: بْوي هبُ 
 
 

 ٍ اًَاع  آضٌا ضَد. )احطایی(عٌَاى جلسِ : تا تیواری لیطواًیَزیس

 ّذف کلی جلسِ :  داًطجَ تا اًَاع تیواری ٍ هطخصات آى آضٌا ضَد.

 اّذاف اختصاصی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 راّْای اًتمال تیواری را ًام تثرد. -                     عالین ٍ  ًطاًِ ّای تیواریْای فَق را تطٌاسذ. -

 تطخیص ٍ درهاى تیواری را ًام تثرد. -

 /        ترکیثیهجازی         رٍش آهَزش :  حضَری         /       

 کالس درس ، سیستن کبهپیَتر، سبهبًِ ًَيذاهکاًات آهَزضی :  

 /        تاالر گفتگَپرٍشُ         فعالیت آهَزضی :   تکلیف          /         

 را ًام تثرد.لیطواًیای احطایی   اًَاععٌَاى ٍ ًَع آزهَى : تفاٍت 

 ًَع هحتَای یادگیری هطخصات آى طثك فرهت طرح دٍرُ ترکیثی ًَضتِ ضَد.در صَرت استفادُ از کتاب، همالِ، جسٍُ یا ّر هٌثع درس : 
 5731تک یاختِ  ضٌاسی  دکتر اسواعیل صائثی . چاج اٍل  -

 5735تیواریْای عفًَی دکتر علی اکثر ٍالیتی. چاج اٍل     -

    : ِهذت زهبى:      دقیقِ )ایي لسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد.(همذه 

  درسکلیات  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 13هذت زهبى :   

 دقیقِ 14هذت زهبى :    

 دقیقِ   13هذت زهبى:   

  دقیقِ 13هذت زهبى :     جوع تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسي درسی ٍ آهَزضی



 

  

 

 ( lesson Planطرح درس رٍزاًِ )

 پٌجنجلسِ 

 رضتِ تحصیلی: هقطغ /            بْذاضت ػوَهیگرٍُ آهَزضی:        :بْذاضت اٍز  داًطکذُ

 / بْذاضت ػوَهیبرضٌبسی ک

      دٍم تبريخ ارائِ درس : ًیوسبل 1044-1041سبل تحصیلی  :  

 14-11ٍ     8-14ضٌبِ    سبػت:  يکرٍز:   1هیکرٍة ضٌبسی ًبم درس )ٍاحذ(  

 ًفر 11  تؼذاد داًطجَيبى  : ًَع ٍاحذ: ًظري ٍ ػولی

 هسئَل درس:  هحوذرضب فرٍتٌی تئَري 1تؼذاد ٍاحذ: 

 هحوذرضب فرٍتٌی :هذرس دقیقِ 84هذت کالس: 

 1044تبريخ تذٍيي / ببزًگري: بْوي هبُ 
 

 اکتساتی عٌَاى جلسِ :  تیواری تَکسَپالسوا 

 .ضَد آضٌا اًساى زًذگی در  آى اّویت ٍ تَکسَپالسوا تیواری ّذف کلی جلسِ :  داًطجَ تا

 اّذاف اختصاصی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 راّْای اًتمال تیواری را ًام تثرد. -      تطٌاسذ.عالین ٍ  ًطاًِ ّای تیواریْای فَق را  -

 تطخیص ٍ درهاى تیواری را ًام تثرد. -

 /        ترکیثیهجازی         رٍش آهَزش :  حضَری         /       

 کالس درس ، سیستن کبهپیَتر، سبهبًِ ًَيذاهکاًات آهَزضی :  

 /        تاالر گفتگَپرٍشُ         فعالیت آهَزضی :   تکلیف          /         

 تَکسَپالسوَزیس اکتساتی  را ًام تثرد. عالین عٌَاى ٍ ًَع آزهَى : 

 در صَرت استفادُ از کتاب، همالِ، جسٍُ یا ّر ًَع هحتَای یادگیری هطخصات آى طثك فرهت طرح دٍرُ ترکیثی ًَضتِ ضَد.هٌثع درس : 
 5731چاج اٍل  تک یاختِ  ضٌاسی  دکتر اسواعیل صائثی . -

 5735تیواریْای عفًَی دکتر علی اکثر ٍالیتی. چاج اٍل     -

    : ِهذت زهبى:      دقیقِ )ایي لسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد.(همذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 13هذت زهبى :   

 دقیقِ 14هذت زهبى :    

 دقیقِ   13هذت زهبى:   

  دقیقِ 13هذت زهبى :     جوع تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 پسضکیهرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم 

 ٍاحذ برًبهِ ريسي درسی ٍ آهَزضی



 

  

 

 ( lesson Planرٍزاًِ )طرح درس 

 ضطنجلسِ 

 رضتِ تحصیلی: هقطغ /            بْذاضت ػوَهیگرٍُ آهَزضی:        :بْذاضت اٍز  داًطکذُ

 / بْذاضت ػوَهیبرضٌبسی ک

      دٍم تبريخ ارائِ درس : ًیوسبل 1044-1041سبل تحصیلی  :  

 14-11ٍ     8-14ضٌبِ    سبػت:  يکرٍز:   1هیکرٍة ضٌبسی ًبم درس )ٍاحذ(  

 ًفر 11  تؼذاد داًطجَيبى  : ًَع ٍاحذ: ًظري ٍ ػولی

 هسئَل درس:  هحوذرضب فرٍتٌی تئَري 1تؼذاد ٍاحذ: 

 هحوذرضب فرٍتٌی :هذرس دقیقِ 84هذت کالس: 

 1044تبريخ تذٍيي / ببزًگري: بْوي هبُ 
 

 هادر زادی عٌَاى جلسِ :  تیواری تَکسَپالسوا 

 .ضَد آضٌا اًساى زًذگی در  آى اّویت ٍ تَکسَپالسوا تیواری داًطجَ تاّذف کلی جلسِ :  

 اّذاف اختصاصی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 راّْای اًتمال تیواری را ًام تثرد. -      عالین ٍ  ًطاًِ ّای تیواریْای فَق را تطٌاسذ. -

 تطخیص ٍ درهاى تیواری را ًام تثرد. -

 /        ترکیثیهجازی         رٍش آهَزش :  حضَری         /       

 کالس درس ، سیستن کبهپیَتر، سبهبًِ ًَيذاهکاًات آهَزضی :  

 /        تاالر گفتگَپرٍشُ         فعالیت آهَزضی :   تکلیف          /         

 را ًام تثرد.عالین  تَکسَپالسوَزیس هادر زادی  عٌَاى ٍ ًَع آزهَى : 

 در صَرت استفادُ از کتاب، همالِ، جسٍُ یا ّر ًَع هحتَای یادگیری هطخصات آى طثك فرهت طرح دٍرُ ترکیثی ًَضتِ ضَد.هٌثع درس : 
 5731تک یاختِ  ضٌاسی  دکتر اسواعیل صائثی . چاج اٍل  -

 5735تیواریْای عفًَی دکتر علی اکثر ٍالیتی. چاج اٍل     -

    : ِهذت زهبى:      دقیقِ لسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد.()ایي همذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 13هذت زهبى :   

 دقیقِ 14هذت زهبى :    

 دقیقِ   13هذت زهبى:   

  دقیقِ 13هذت زهبى :     جوع تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسي درسی ٍ آهَزضی



  

 

 ( lesson Planطرح درس رٍزاًِ )

 ّفتنجلسِ 

 رضتِ تحصیلی: هقطغ /            بْذاضت ػوَهیگرٍُ آهَزضی:        :بْذاضت اٍز  داًطکذُ

 / بْذاضت ػوَهیبرضٌبسی ک

      دٍم تبريخ ارائِ درس : ًیوسبل 1044-1041سبل تحصیلی  :  

 14-11ٍ     8-14ضٌبِ    سبػت:  يکرٍز:   1هیکرٍة ضٌبسی ًبم درس )ٍاحذ(  

 ًفر 11  تؼذاد داًطجَيبى  : ًَع ٍاحذ: ًظري ٍ ػولی

 هسئَل درس:  هحوذرضب فرٍتٌی تئَري 1تؼذاد ٍاحذ: 

 هحوذرضب فرٍتٌی :هذرس دقیقِ 84هذت کالس: 

 1044تبريخ تذٍيي / ببزًگري: بْوي هبُ 

 

 )اسْال خًَی(عٌَاى جلسِ :   آهیة ّای تیواریسای رٍدُ ایی 

 ّذف کلی جلسِ :  داًطجَ تا اًَاع تیواری ٍ هطخصات آى آضٌا ضَد.

 اّذاف اختصاصی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 راّْای اًتمال تیواری را ًام تثرد. -عالین ٍ  ًطاًِ ّای تیواریْای فَق را تطٌاسذ.. -

 تطخیص ٍ درهاى تیواری را ًام تثرد. -

 /        ترکیثیهجازی         رٍش آهَزش :  حضَری         /       

 کبهپیَتر، سبهبًِ ًَيذکالس درس ، سیستن اهکاًات آهَزضی :  

 /        تاالر گفتگَپرٍشُ         فعالیت آهَزضی :   تکلیف          /         

 عٌَاى ٍ ًَع آزهَى : ًطاًِ ّا، راّْای اًتمال ٍ کٌترل تیواری را ًام تثرد.

 آى طثك فرهت طرح دٍرُ ترکیثی ًَضتِ ضَد.در صَرت استفادُ از کتاب، همالِ، جسٍُ یا ّر ًَع هحتَای یادگیری هطخصات هٌثع درس : 
 5731تک یاختِ  ضٌاسی  دکتر اسواعیل صائثی . چاج اٍل  -

 5735تیواریْای عفًَی دکتر علی اکثر ٍالیتی. چاج اٍل     -

    : ِهذت زهبى:      دقیقِ )ایي لسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد.(همذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 13هذت زهبى :   

 دقیقِ 14هذت زهبى :    

 دقیقِ   13هذت زهبى:   

  دقیقِ 13هذت زهبى :     جوع تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى داًطکذُ ػلَم  

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسي درسی ٍ آهَزضی



  

 

 ( lesson Planطرح درس رٍزاًِ )

 ّطتنجلسِ 

 رضتِ تحصیلی: هقطغ /            بْذاضت ػوَهیگرٍُ آهَزضی:        :بْذاضت اٍز  داًطکذُ

 / بْذاضت ػوَهیبرضٌبسی ک

      دٍم درس : ًیوسبل تبريخ ارائِ 1044-1041سبل تحصیلی  :  

 14-11ٍ     8-14ضٌبِ    سبػت:  يکرٍز:   1هیکرٍة ضٌبسی ًبم درس )ٍاحذ(  

 ًفر 11  تؼذاد داًطجَيبى  : ًَع ٍاحذ: ًظري ٍ ػولی

 هسئَل درس:  هحوذرضب فرٍتٌی تئَري 1تؼذاد ٍاحذ: 

 هحوذرضب فرٍتٌی :هذرس دقیقِ 84هذت کالس: 

 1044تبريخ تذٍيي / ببزًگري: بْوي هبُ 

 

 )شیاردیا. تریکَهًَاس(عٌَاى جلسِ :   آهیة ّای تیواریسای رٍدُ ایی 

 ّذف کلی جلسِ :  داًطجَ تا اًَاع تیواری ٍ هطخصات آى آضٌا ضَد.

 اّذاف اختصاصی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 راّْای اًتمال تیواری را ًام تثرد. -تطٌاسذ.. عالین ٍ  ًطاًِ ّای تیواریْای فَق را -

 تطخیص ٍ درهاى تیواری را ًام تثرد. -

 /        ترکیثیهجازی         رٍش آهَزش :  حضَری         /       

 کالس درس ، سیستن کبهپیَتر، سبهبًِ ًَيذاهکاًات آهَزضی :  

 /        تاالر گفتگَپرٍشُ         فعالیت آهَزضی :   تکلیف          /         

 عٌَاى ٍ ًَع آزهَى : ًطاًِ ّا، راّْای اًتمال ٍ کٌترل تیواری را ًام تثرد.

 در صَرت استفادُ از کتاب، همالِ، جسٍُ یا ّر ًَع هحتَای یادگیری هطخصات آى طثك فرهت طرح دٍرُ ترکیثی ًَضتِ ضَد.هٌثع درس : 
 5731صائثی . چاج اٍل  تک یاختِ  ضٌاسی  دکتر اسواعیل -

 5735تیواریْای عفًَی دکتر علی اکثر ٍالیتی. چاج اٍل     -

    : ِهذت زهبى:      دقیقِ )ایي لسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد.(همذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 13هذت زهبى :   

 دقیقِ 14هذت زهبى :    

 دقیقِ   13هذت زهبى:   

 
 

 دقیقِ 13هذت زهبى :    

 داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی

 ريسي درسی ٍ آهَزضیٍاحذ برًبهِ 



  

 

 ( lesson Planطرح درس رٍزاًِ )

 ًْنجلسِ 

 رضتِ تحصیلی: هقطغ /            بْذاضت ػوَهیگرٍُ آهَزضی:        :بْذاضت اٍز  داًطکذُ

 / بْذاضت ػوَهیبرضٌبسی ک

      دٍم تبريخ ارائِ درس : ًیوسبل 1044-1041سبل تحصیلی  :  

 14-11ٍ     8-14ضٌبِ    سبػت:  يکرٍز:   1هیکرٍة ضٌبسی ًبم درس )ٍاحذ(  

 ًفر 11  تؼذاد داًطجَيبى  : ًَع ٍاحذ: ًظري ٍ ػولی

 هسئَل درس:  هحوذرضب فرٍتٌی تئَري 1تؼذاد ٍاحذ: 

 هحوذرضب فرٍتٌی :هذرس دقیقِ 84هذت کالس: 

 1044تبريخ تذٍيي / ببزًگري: بْوي هبُ 

 

 اًگل ّای کرهی )سستَدّا( تخص اٍلعٌَاى جلسِ :   

 ٍ هطخصات آى آضٌا ضَد. ْای کرهیاًَاع تیواریّذف کلی جلسِ :  داًطجَ تا 

 اّذاف اختصاصی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 راّْای اًتمال تیواری را ًام تثرد. -عالین ٍ  ًطاًِ ّای تیواریْای فَق را تطٌاسذ.. -

 تطخیص ٍ درهاى تیواری را ًام تثرد. -

 /        ترکیثیهجازی         رٍش آهَزش :  حضَری         /       

 کالس درس ، سیستن کبهپیَتر، سبهبًِ ًَيذاهکاًات آهَزضی :  

 /        تاالر گفتگَپرٍشُ         فعالیت آهَزضی :   تکلیف          /         

 عٌَاى ٍ ًَع آزهَى : ًطاًِ ّا، راّْای اًتمال ٍ کٌترل تیواری را ًام تثرد.

 صَرت استفادُ از کتاب، همالِ، جسٍُ یا ّر ًَع هحتَای یادگیری هطخصات آى طثك فرهت طرح دٍرُ ترکیثی ًَضتِ ضَد.در هٌثع درس : 
 5731چاج اٍل  .   2ٍ 5کرم ضٌاسی  پسضکی دکتر فریذٍى ارفع. جلذ  -

   

    : ِهذت زهبى:      دقیقِ )ایي لسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد.(همذه 

  درسکلیات  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 13هذت زهبى :   

 دقیقِ 14هذت زهبى :    

 دقیقِ   13هذت زهبى:   

  دقیقِ 13هذت زهبى :     جوع تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسي درسی ٍ آهَزضی



 

  

 ( lesson Planطرح درس رٍزاًِ )

 دّنجلسِ 

 رضتِ تحصیلی: هقطغ /            بْذاضت ػوَهیگرٍُ آهَزضی:        :بْذاضت اٍز  داًطکذُ

 / بْذاضت ػوَهیبرضٌبسی ک

      دٍم تبريخ ارائِ درس : ًیوسبل 1044-1041سبل تحصیلی  :  

 14-11ٍ     8-14ضٌبِ    سبػت:  يکرٍز:   1هیکرٍة ضٌبسی ًبم درس )ٍاحذ(  

 ًفر 11  تؼذاد داًطجَيبى  : ًَع ٍاحذ: ًظري ٍ ػولی

 هسئَل درس:  هحوذرضب فرٍتٌی تئَري 1تؼذاد ٍاحذ: 

 هحوذرضب فرٍتٌی :هذرس دقیقِ 84هذت کالس: 

 1044تبريخ تذٍيي / ببزًگري: بْوي هبُ 

 

 تخص دٍماًگل ّای کرهی )سستَدّا(عٌَاى جلسِ :   

 ٍ هطخصات آى آضٌا ضَد. ْای کرهیّذف کلی جلسِ :  داًطجَ تا اًَاع تیواری

 اّذاف اختصاصی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 راّْای اًتمال تیواری را ًام تثرد. -عالین ٍ  ًطاًِ ّای تیواریْای فَق را تطٌاسذ.. -

 تطخیص ٍ درهاى تیواری را ًام تثرد. -

 /        ترکیثیهجازی         رٍش آهَزش :  حضَری         /       

 کالس درس ، سیستن کبهپیَتر، سبهبًِ ًَيذاهکاًات آهَزضی :  

 تاالر گفتگَ     /   پرٍشُ         فعالیت آهَزضی :   تکلیف          /         

 عٌَاى ٍ ًَع آزهَى : ًطاًِ ّا، راّْای اًتمال ٍ کٌترل تیواری را ًام تثرد.

 در صَرت استفادُ از کتاب، همالِ، جسٍُ یا ّر ًَع هحتَای یادگیری هطخصات آى طثك فرهت طرح دٍرُ ترکیثی ًَضتِ ضَد.هٌثع درس : 
 5731چاج اٍل  .   2ٍ 5کرم ضٌاسی  پسضکی دکتر فریذٍى ارفع. جلذ  -

   

    : ِهذت زهبى:      دقیقِ )ایي لسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد.(همذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 13هذت زهبى :   

 دقیقِ 14هذت زهبى :    

 دقیقِ   13زهبى:   هذت 

  دقیقِ 13هذت زهبى :     جوع تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 پسضکی هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم

 ٍاحذ برًبهِ ريسي درسی ٍ آهَزضی



  

 

 ( lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 يبزدّنجلسِ 

 رضتِ تحصیلی: هقطغ /            بْذاضت ػوَهیگرٍُ آهَزضی:        :بْذاضت اٍز  داًطکذُ

 / بْذاضت ػوَهیبرضٌبسی ک

      دٍم تبريخ ارائِ درس : ًیوسبل 1044-1041سبل تحصیلی  :  

 14-11ٍ     8-14ضٌبِ    سبػت:  يکرٍز:   1هیکرٍة ضٌبسی ًبم درس )ٍاحذ(  

 ًفر 11  تؼذاد داًطجَيبى  : ًَع ٍاحذ: ًظري ٍ ػولی

 هسئَل درس:  هحوذرضب فرٍتٌی تئَري 1تؼذاد ٍاحذ: 

 هحوذرضب فرٍتٌی :هذرس دقیقِ 84هذت کالس: 

 1044تبريخ تذٍيي / ببزًگري: بْوي هبُ 

 

 اًگل ّای کرهی )ترهاتَدّا(عٌَاى جلسِ :   

 ٍ هطخصات آى آضٌا ضَد. ْای کرهیاًَاع تیواری ّذف کلی جلسِ :  داًطجَ تا

 اّذاف اختصاصی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 راّْای اًتمال تیواری را ًام تثرد. -عالین ٍ  ًطاًِ ّای تیواریْای فَق را تطٌاسذ.. -

 تطخیص ٍ درهاى تیواری را ًام تثرد. -

 /        ترکیثیهجازی         رٍش آهَزش :  حضَری         /       

 کالس درس ، سیستن کبهپیَتر، سبهبًِ ًَيذاهکاًات آهَزضی :  

 /        تاالر گفتگَپرٍشُ         فعالیت آهَزضی :   تکلیف          /         

 عٌَاى ٍ ًَع آزهَى : ًطاًِ ّا، راّْای اًتمال ٍ کٌترل تیواری را ًام تثرد.

 صَرت استفادُ از کتاب، همالِ، جسٍُ یا ّر ًَع هحتَای یادگیری هطخصات آى طثك فرهت طرح دٍرُ ترکیثی ًَضتِ ضَد.در هٌثع درس : 
 5731چاج اٍل  .   2ٍ 5کرم ضٌاسی  پسضکی دکتر فریذٍى ارفع. جلذ  -

   

    : ِهذت زهبى:      دقیقِ )ایي لسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد.(همذه 

  درسکلیات  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 13هذت زهبى :   

 دقیقِ 14هذت زهبى :    

 دقیقِ   13هذت زهبى:   

  دقیقِ 13هذت زهبى :     جوع تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسي درسی ٍ آهَزضی



  

 

 ( lesson Planطرح درس رٍزاًِ )

 دٍازدّنجلسِ 

 رضتِ تحصیلی: هقطغ /            بْذاضت ػوَهیگرٍُ آهَزضی:        :بْذاضت اٍز  داًطکذُ

 / بْذاضت ػوَهیبرضٌبسی ک

      دٍم تبريخ ارائِ درس : ًیوسبل 1044-1041سبل تحصیلی  :  

 14-11ٍ     8-14ضٌبِ    سبػت:  يکرٍز:   1هیکرٍة ضٌبسی ًبم درس )ٍاحذ(  

 ًفر 11  تؼذاد داًطجَيبى  : ًَع ٍاحذ: ًظري ٍ ػولی

 هسئَل درس:  هحوذرضب فرٍتٌی تئَري 1تؼذاد ٍاحذ: 

 هحوذرضب فرٍتٌی :هذرس دقیقِ 84هذت کالس: 

 1044تبريخ تذٍيي / ببزًگري: بْوي هبُ 

 

 اهتحاى هیاى ترم ) تا پایاى تخص تک یاختِ ّا( عٌَاى جلسِ :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 پسضکی هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم

 ٍاحذ برًبهِ ريسي درسی ٍ آهَزضی



 

  

 ( lesson Planطرح درس رٍزاًِ )

 سیسدّنجلسِ 

 رضتِ تحصیلی: هقطغ /            بْذاضت ػوَهیگرٍُ آهَزضی:        :بْذاضت اٍز  داًطکذُ

 / بْذاضت ػوَهیبرضٌبسی ک

      دٍم درس : ًیوسبلتبريخ ارائِ  1044-1041سبل تحصیلی  :  

 14-11ٍ     8-14ضٌبِ    سبػت:  يکرٍز:   1هیکرٍة ضٌبسی ًبم درس )ٍاحذ(  

 ًفر 11  تؼذاد داًطجَيبى  : ًَع ٍاحذ: ًظري ٍ ػولی

 هسئَل درس:  هحوذرضب فرٍتٌی تئَري 1تؼذاد ٍاحذ: 

 هحوذرضب فرٍتٌی :هذرس دقیقِ 84هذت کالس: 

 1044تبريخ تذٍيي / ببزًگري: بْوي هبُ 

 

 اًگل ّای کرهی )ًواتَدّا( تخص اٍلعٌَاى جلسِ :   

 ٍ هطخصات آى آضٌا ضَد. ْای کرهیّذف کلی جلسِ :  داًطجَ تا اًَاع تیواری

 اّذاف اختصاصی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 راّْای اًتمال تیواری را ًام تثرد. -تطٌاسذ..عالین ٍ  ًطاًِ ّای تیواریْای فَق را  -

 تطخیص ٍ درهاى تیواری را ًام تثرد. -

 /        ترکیثیهجازی         رٍش آهَزش :  حضَری         /       

 کالس درس ، سیستن کبهپیَتر، سبهبًِ ًَيذاهکاًات آهَزضی :  

 /        تاالر گفتگَپرٍشُ         فعالیت آهَزضی :   تکلیف          /         

 عٌَاى ٍ ًَع آزهَى : ًطاًِ ّا، راّْای اًتمال ٍ کٌترل تیواری را ًام تثرد.

 در صَرت استفادُ از کتاب، همالِ، جسٍُ یا ّر ًَع هحتَای یادگیری هطخصات آى طثك فرهت طرح دٍرُ ترکیثی ًَضتِ ضَد.هٌثع درس : 
 5731چاج اٍل  .   2ٍ 5کرم ضٌاسی  پسضکی دکتر فریذٍى ارفع. جلذ  -

   

    : ِهذت زهبى:      دقیقِ )ایي لسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد.(همذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 13هذت زهبى :   

 دقیقِ 14هذت زهبى :    

 دقیقِ   13زهبى:   هذت 

  دقیقِ 13هذت زهبى :     جوع تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی

 درسی ٍ آهَزضیٍاحذ برًبهِ ريسي 



 

  

 ( lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 چْبردّنجلسِ 

 رضتِ تحصیلی: هقطغ /            بْذاضت ػوَهیگرٍُ آهَزضی:        :بْذاضت اٍز  داًطکذُ

 / بْذاضت ػوَهیبرضٌبسی ک

      دٍم تبريخ ارائِ درس : ًیوسبل 1044-1041سبل تحصیلی  :  

 14-11ٍ     8-14ضٌبِ    سبػت:  يکرٍز:   1هیکرٍة ضٌبسی ًبم درس )ٍاحذ(  

 ًفر 11  تؼذاد داًطجَيبى  : ًَع ٍاحذ: ًظري ٍ ػولی

 هسئَل درس:  هحوذرضب فرٍتٌی تئَري 1تؼذاد ٍاحذ: 

 هحوذرضب فرٍتٌی :هذرس دقیقِ 84هذت کالس: 

 1044تبريخ تذٍيي / ببزًگري: بْوي هبُ 

 

 تخص دٍم اًگل ّای کرهی )ًواتَدّا(عٌَاى جلسِ :   

 ٍ هطخصات آى آضٌا ضَد. ْای کرهیداًطجَ تا اًَاع تیواریّذف کلی جلسِ :  

 اّذاف اختصاصی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 راّْای اًتمال تیواری را ًام تثرد. -عالین ٍ  ًطاًِ ّای تیواریْای فَق را تطٌاسذ.. -

 تطخیص ٍ درهاى تیواری را ًام تثرد. -

 /        ترکیثیهجازی         رٍش آهَزش :  حضَری         /       

 کالس درس ، سیستن کبهپیَتر، سبهبًِ ًَيذاهکاًات آهَزضی :  

 /        تاالر گفتگَپرٍشُ         فعالیت آهَزضی :   تکلیف          /         

 تیواری را ًام تثرد.عٌَاى ٍ ًَع آزهَى : ًطاًِ ّا، راّْای اًتمال ٍ کٌترل 

 در صَرت استفادُ از کتاب، همالِ، جسٍُ یا ّر ًَع هحتَای یادگیری هطخصات آى طثك فرهت طرح دٍرُ ترکیثی ًَضتِ ضَد.هٌثع درس : 
 5731چاج اٍل  .   2ٍ 5کرم ضٌاسی  پسضکی دکتر فریذٍى ارفع. جلذ  -

   

    : ِهذت زهبى:      دقیقِ گردد.()ایي لسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل همذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 13هذت زهبى :   

 دقیقِ 14هذت زهبى :    

 دقیقِ   13هذت زهبى:   

  دقیقِ 13هذت زهبى :     جوع تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسي درسی ٍ آهَزضی



  

 

 ( lesson Planطرح درس رٍزاًِ )

 پبًسدّنجلسِ 

 رضتِ تحصیلی: هقطغ /            بْذاضت ػوَهیگرٍُ آهَزضی:        :بْذاضت اٍز  داًطکذُ

 / بْذاضت ػوَهیبرضٌبسی ک

      دٍم تبريخ ارائِ درس : ًیوسبل 1044-1041سبل تحصیلی  :  

 14-11ٍ     8-14ضٌبِ    سبػت:  يکرٍز:   1هیکرٍة ضٌبسی ًبم درس )ٍاحذ(  

 ًفر 11  تؼذاد داًطجَيبى  : ًَع ٍاحذ: ًظري ٍ ػولی

 هسئَل درس:  هحوذرضب فرٍتٌی تئَري 1تؼذاد ٍاحذ: 

 هحوذرضب فرٍتٌی :هذرس دقیقِ 84هذت کالس: 

 1044تبريخ تذٍيي / ببزًگري: بْوي هبُ 

 

 . طثمِ تٌذی لارچ ّا لارچ ّا ی تیواریساعٌَاى جلسِ :   

 ٍ هطخصات آى آضٌا ضَد. ْای  لارچیّذف کلی جلسِ :  داًطجَ تا اًَاع تیواری

 اّذاف اختصاصی : 

 بتواند:دانشجو  در پایان دوره باید 

 را ًام تثرد.لارچی  راّْای اًتمال تیواری  -  را تطٌاسذ.. هطخصات لارچ ّای تیواریسا  -

 را ًام تثرد. طثمِ تٌذی لارچ ّا  -

 /        ترکیثیهجازی         رٍش آهَزش :  حضَری         /       

 کالس درس ، سیستن کبهپیَتر، سبهبًِ ًَيذاهکاًات آهَزضی :  

 /        تاالر گفتگَپرٍشُ         فعالیت آهَزضی :   تکلیف          /         

 را ًام تثرد. :  هطخصات ٍ طثمِ تٌذی لارچ ّا عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

 ضَد.در صَرت استفادُ از کتاب، همالِ، جسٍُ یا ّر ًَع هحتَای یادگیری هطخصات آى طثك فرهت طرح دٍرُ ترکیثی ًَضتِ هٌثع درس : 
 5737چاج اٍل  لارچ ضٌاسی پسضکی. دکتر ضْال ضادزی .   -

 5731 اٍل چاج.    هسعَد اهاهی دکتر. پسضکی ضٌاسی لارچ -  

    : ِهذت زهبى:      دقیقِ )ایي لسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد.(همذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 13زهبى :    هذت

 دقیقِ 14هذت زهبى :    

 دقیقِ   13هذت زهبى:   

  دقیقِ 13هذت زهبى :     جوع تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

الرستبىداًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی   

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسي درسی ٍ آهَزضی



  

 

 ( lesson Planطرح درس رٍزاًِ )

 ضبًسدّن جلسِ

 رضتِ تحصیلی: هقطغ /            بْذاضت ػوَهیگرٍُ آهَزضی:        :بْذاضت اٍز  داًطکذُ

 / بْذاضت ػوَهیبرضٌبسی ک

      دٍم تبريخ ارائِ درس : ًیوسبل 1044-1041سبل تحصیلی  :  

 14-11ٍ     8-14ضٌبِ    سبػت:  يکرٍز:   1هیکرٍة ضٌبسی ًبم درس )ٍاحذ(  

 ًفر 11  تؼذاد داًطجَيبى  : ًَع ٍاحذ: ًظري ٍ ػولی

 هسئَل درس:  هحوذرضب فرٍتٌی تئَري 1تؼذاد ٍاحذ: 

 هحوذرضب فرٍتٌی :هذرس دقیقِ 84هذت کالس: 

 1044تبريخ تذٍيي / ببزًگري: بْوي هبُ 

 

 . طثمِ تٌذی لارچ ّا ) هخورّا( لارچ ّا ی تیواریساعٌَاى جلسِ :   

 ٍ هطخصات آى آضٌا ضَد. ْای  لارچیّذف کلی جلسِ :  داًطجَ تا اًَاع تیواری

 اّذاف اختصاصی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را ًام تثرد.لارچی  راّْای اًتمال تیواری  -  را تطٌاسذ.. هطخصات لارچ ّای تیواریسا  -

 را ًام تثرد. طثمِ تٌذی لارچ ّا  -

 /        ترکیثیهجازی         رٍش آهَزش :  حضَری         /       

 کالس درس ، سیستن کبهپیَتر، سبهبًِ ًَيذاهکاًات آهَزضی :  

 /        تاالر گفتگَپرٍشُ         فعالیت آهَزضی :   تکلیف          /         

 را ًام تثرد. :  هطخصات ٍ طثمِ تٌذی لارچ ّا عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

 در صَرت استفادُ از کتاب، همالِ، جسٍُ یا ّر ًَع هحتَای یادگیری هطخصات آى طثك فرهت طرح دٍرُ ترکیثی ًَضتِ ضَد.هٌثع درس : 
 5737چاج اٍل  لارچ ضٌاسی پسضکی. دکتر ضْال ضادزی .   -

 5731 اٍل چاج.    هسعَد اهاهی دکتر. پسضکی ضٌاسی لارچ -  

    : ِهذت زهبى:      دقیقِ )ایي لسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد.(همذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 13هذت زهبى :   

 دقیقِ 14هذت زهبى :    

 دقیقِ   13هذت زهبى:   

  دقیقِ 13هذت زهبى :     جوع تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسي درسی ٍ آهَزضی



  

 

 ( lesson Planطرح درس رٍزاًِ )

 ّفذّنجلسِ 

 رضتِ تحصیلی: هقطغ /            بْذاضت ػوَهیگرٍُ آهَزضی:        :بْذاضت اٍز  داًطکذُ

 / بْذاضت ػوَهیبرضٌبسی ک

      دٍم تبريخ ارائِ درس : ًیوسبل 1044-1041سبل تحصیلی  :  

 14-11ٍ     8-14ضٌبِ    سبػت:  يکرٍز:   1هیکرٍة ضٌبسی ًبم درس )ٍاحذ(  

 ًفر 11  تؼذاد داًطجَيبى  : ًظري ٍ ػولیًَع ٍاحذ: 

 هسئَل درس:  هحوذرضب فرٍتٌی تئَري 1تؼذاد ٍاحذ: 

 هحوذرضب فرٍتٌی :هذرس دقیقِ 84هذت کالس: 

 1044تبريخ تذٍيي / ببزًگري: بْوي هبُ 

 

 . طثمِ تٌذی لارچ ّا لارچ ّا ی تیواریساعٌَاى جلسِ :   

 ٍ هطخصات آى آضٌا ضَد. ْای  لارچی) سطحی ٍ جلذی(تیواریّذف کلی جلسِ :  داًطجَ تا اًَاع 

 اّذاف اختصاصی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را ًام تثرد.لارچی  راّْای اًتمال تیواری  -  را تطٌاسذ.. هطخصات لارچ ّای تیواریسا  -

 را ًام تثرد. طثمِ تٌذی لارچ ّا  -

 /        ترکیثیهجازی         رٍش آهَزش :  حضَری         /       

 کالس درس ، سیستن کبهپیَتر، سبهبًِ ًَيذاهکاًات آهَزضی :  

 /        تاالر گفتگَپرٍشُ         فعالیت آهَزضی :   تکلیف          /         

 را ًام تثرد. :  هطخصات ٍ طثمِ تٌذی لارچ ّا عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

 در صَرت استفادُ از کتاب، همالِ، جسٍُ یا ّر ًَع هحتَای یادگیری هطخصات آى طثك فرهت طرح دٍرُ ترکیثی ًَضتِ ضَد.هٌثع درس : 
 5737چاج اٍل  لارچ ضٌاسی پسضکی. دکتر ضْال ضادزی .   -

 5731 اٍل چاج.    هسعَد اهاهی دکتر. پسضکی ضٌاسی لارچ -  

    : ِهذت زهبى:      دقیقِ لسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد.( )ایيهمذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 13هذت زهبى :   

 دقیقِ 14هذت زهبى :    

 دقیقِ   13هذت زهبى:   

  دقیقِ 13هذت زهبى :     جوع تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسي درسی ٍ آهَزضی



  

 

 ( lesson Planطرح درس رٍزاًِ )

 ّیجذّنجلسِ 

 رضتِ تحصیلی: هقطغ /            بْذاضت ػوَهیگرٍُ آهَزضی:        :بْذاضت اٍز  داًطکذُ

 / بْذاضت ػوَهیبرضٌبسی ک

      دٍم تبريخ ارائِ درس : ًیوسبل 1044-1041سبل تحصیلی  :  

 14-11ٍ     8-14ضٌبِ    سبػت:  يکرٍز:   1هیکرٍة ضٌبسی ًبم درس )ٍاحذ(  

 ًفر 11  تؼذاد داًطجَيبى  : ًَع ٍاحذ: ًظري ٍ ػولی

 هسئَل درس:  هحوذرضب فرٍتٌی تئَري 1تؼذاد ٍاحذ: 

 هحوذرضب فرٍتٌی :هذرس دقیقِ 84هذت کالس: 

 1044تبريخ تذٍيي / ببزًگري: بْوي هبُ 

 

 . طثمِ تٌذی لارچ ّا لارچ ّا ی تیواریساعٌَاى جلسِ :   

 ضَد.ٍ هطخصات آى آضٌا )زیرجلذی. سیستویک( ْای  لارچیّذف کلی جلسِ :  داًطجَ تا اًَاع تیواری

 اّذاف اختصاصی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را ًام تثرد.لارچی  راّْای اًتمال تیواری  -  را تطٌاسذ.. هطخصات لارچ ّای تیواریسا  -

 را ًام تثرد. طثمِ تٌذی لارچ ّا  -

 /        ترکیثیهجازی         رٍش آهَزش :  حضَری         /       

 کالس درس ، سیستن کبهپیَتر، سبهبًِ ًَيذاهکاًات آهَزضی :  

 /        تاالر گفتگَپرٍشُ         فعالیت آهَزضی :   تکلیف          /         

 را ًام تثرد. :  هطخصات ٍ طثمِ تٌذی لارچ ّا عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

 ًَع هحتَای یادگیری هطخصات آى طثك فرهت طرح دٍرُ ترکیثی ًَضتِ ضَد.در صَرت استفادُ از کتاب، همالِ، جسٍُ یا ّر هٌثع درس : 
 5737چاج اٍل  لارچ ضٌاسی پسضکی. دکتر ضْال ضادزی .   -

 5731 اٍل چاج.    هسعَد اهاهی دکتر. پسضکی ضٌاسی لارچ -  

    : ِهذت زهبى:      دقیقِ )ایي لسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد.(همذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 13هذت زهبى :   

 دقیقِ 14هذت زهبى :    

 دقیقِ   13هذت زهبى:   

  دقیقِ 13هذت زهبى :     جوع تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

ػلَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبىداًطکذُ   

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسي درسی ٍ آهَزضی



  


