
 
 

 

  

 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 ق عملاتاکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:             عمومیگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب الرستان:  هدانشکد

 1400/6/21  تاريخ ارائه درس : 1401-1400سال تحصیلی  :  

 71-71  ساعت:                          شنبه يکروز: زبان و ادبیات فارسینام درس )واحد(  :  

 عمومی نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 شهرام صادق نژاد مسئول درس: 3  تعداد واحد:

 شهرام صادق نژاد :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 1400/6/17بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 زبان و خط فارسی – نیایش واره ها :  جلسهعنوان 

   آشنایی با تحمیدیه و نیایش واره ها در ادبیات فارسی:   جلسههدف کلی 

 آشنایی با تاریخچه ی زبان و خط فارسی               

خوانش درست شعر سلمان هراتی و  -3انواع شعر نیمایی را تشخیص دهد  -2تحمیدیه را بشناسد  -7 :  اختصاصیاهداف 
 درک معنی و مفهوم آن

د اثر که به زبان و خط فارسی چن -3تاریخچه ای از زبان و خط فارسی را توضیح دهد  -2انواع زبان فارسی را بشناسد  -7
 در ادوار متخلف نوشته شده، نام ببرد.

 ترکیبی       /        مجازی     حضوری         /    روش آموزش :  

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        فعالیت آموزشی :   تکلیف  

  عنوان و نوع آزمون : 

 طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.مشخصات آن در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری  منبع درس :

 سخن شیرین پارسی

 دقیقه      :مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان:      

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه دوم
 

 ق عملاتا کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:             عمومیگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب الرستان:  هدانشکد

 22/6/7011  تاريخ ارائه درس : 1401-1400سال تحصیلی  

 71-71  ساعت:                            شنبه يک روز: زبان و ادبیات فارسینام درس )واحد(  :  

 عمومی نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 شهرام صادق نژاد مسئول درس: 3  تعداد واحد:

 شهرام صادق نژاد :مدرس دقیقه 01 مدت کالس: 

 1400/6/17تاريخ تدوين / بازنگری
 

 رزم و افسون :  جلسهعنوان 

 خوانش درست اشعار فردوسی و آشنایی با سبک شعر خراسانی:   جلسههدف کلی 

 

نقش شخصیت  -3درک معنی و مفعوم اشعار فردوسی  -2زندگی و سبک شعر فردوسی را بداند.  -7 :  اختصاصیاهداف 
 های داستان رزم و افسون را بشناسد.

 ترکیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        فعالیت آموزشی :   تکلیف  

 عنوان و نوع آزمون :  

 یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای  منبع درس :

 سخن شیرین پارسی

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 زمان:      دقیقهمدت 

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 برنامه ريزی درسی و آموزشیواحد 

 
 گروه اتاق عمل

 



 

  

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 سومجلسه 
 

 ق عملاتاکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:             عمومیگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب الرستان:  هدانشکد

 20/6/7011تاريخ ارائه درس  1401-1400سال تحصیلی  :  

 71-71  ساعت:                          دوشنبهروز: زبان و ادبیات فارسینام درس )واحد(  :  

 عمومی نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 شهرام صادق نژاد مسئول درس: 3  تعداد واحد:

 شهرام صادق نژاد :مدرس دقیقه 01 مدت کالس: 

 1400/6/17 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 قطعه ی شهدا :  جلسهعنوان 
 آرش کمان گیر                        

 آشنایی با مضامین اشعار انقالب :   جلسههدف کلی 

 آشنایی با  شناخت شعر حماسی معاصر               

 -3نکته ها و آرایه های ادبی شعر را تشخیص دهد.  -2معنی و مفهوم شعر قطعه ی شهدا را بداند.  -7 :  اختصاصیاهداف 
 زندگی نامه حسن حسینی و سبک شعرش را توضیح دهد.

با آثار دیگر سیاووش  -3مفهوم اشعار آرش کمانگیر را درک کند.  -2سیاوش کسرایی بداند. درباره سبک شعری  -7
 کسرایی و زندگی او آشنا شود.

 ترکیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        فعالیت آموزشی :   تکلیف  

 عنوان و نوع آزمون :  

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 سخن شیرین پارسی

 مدت زمان:      دقیقه تکمیل گردد.( )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 

 

  

 
 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه چهارم
 

 ق عملاتاکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:             عمومیگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب الرستان:  هدانشکد

 1/1/7011تاريخ ارائه درس  1401-1400سال تحصیلی  :  

 71-71 دوشنبه روز: زبان و ادبیات فارسینام درس )واحد(  :  

 عمومی نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 شهرام صادق نژاد مسئول درس: 3  تعداد واحد:

 شهرام صادق نژاد :مدرس قیقه 01 مدت کالس: 

 1400/6/17بازنگریتاريخ تدوين / 
 

 گوهر سخن - مرد پیر بر سر پل :  جلسهعنوان 

 آشنایی با چند تن از نویسندگان ادبیات اروپا :   جلسههدف کلی 

 ارزش سخن                                     

همینگوی را در کالس  بعضی از کتاب های -2سبک نویسندگی و آثار ارنست همینگوی را بشناسد.  -7 :  اختصاصیاهداف 
 آیین سخنوری را بداند. -3بخواند 

 درک معنی و مفهوم شعر گوهر سخن -3خوانش درست شعر  -2درباره نظامی گنجوی و اشعارش اطالعاتی پیدا کند.  -7

 ترکیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        فعالیت آموزشی :   تکلیف  

 عنوان و نوع آزمون :  

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 سخن شیرین پارسی

 مدت زمان:      دقیقه قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

الرستاندانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

  

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 
 جلسه پنجم

 ق عملاتاکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:             عمومیگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب الرستان:  هدانشکد

 72/1/7011  تاريخ ارائه درس : 1401-1400سال تحصیلی  :  

 71-71  ساعت:                             دوشنبهروز:  زبان و ادبیات فارسینام درس )واحد(  :  

 عمومی نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 شهرام صادق نژاد مسئول درس: 3  تعداد واحد:

 شهرام صادق نژاد :مدرس دقیقه 01 مدت کالس: 

 1400/6/17 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 درست نویسی - سخنگوی سخنران :  جلسهعنوان 

 آشنایی با قابوسنامه و سبک نثر عنصر  المعالی :   جلسههدف کلی 

 جمله های فارسیآشنایی با کاربرد درست کلمات در               

مفهوم جمالت کلیدی درس را  -3ویژگی های متن را تشخیص دهد  -2خوانش درست متن درس  -7 :  اختصاصیاهداف 
 بداند.

بداند که موصوف و صفت در فارسی از هم مطابقت نمی کند.  -2غلط های به کار رفته در زبان فارسی را تشخیص دهد.  -7
 جمالت غلط را ویرایش کند. -3

 ترکیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        فعالیت آموزشی :   تکلیف  

 عنوان و نوع آزمون :  

 نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر  منبع درس :

 سخن شیرین پارسی

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقهمدت زمان :    

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

و خدمات بهداشتی درمانی الرستاندانشکده علوم پزشکی   

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

  

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 ششمجلسه 
 

 ق عملاتاکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:             عمومیگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب الرستان:  هدانشکد

 70/17011  تاريخ ارائه درس : 1401-1400سال تحصیلی  :  

 71-71  ساعت:                             شنبهدو  روز: زبان و ادبیات فارسینام درس )واحد(  :  

 عمومی نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 شهرام صادق نژاد مسئول درس: 3  تعداد واحد:

 شهرام صادق نژاد :مدرس دقیقه 01 مدت کالس: 

 1400/6/17 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 تاریخ بیهقیهارون در خانه ی زاهدان از  - آرمانشهر :  جلسهعنوان 

 آشنایی با  ویژگی های جامعه ی ایده آل :   جلسههدف کلی 

 داشتن تفاوت عابدانه و عاشقانه              

تفسیر سهروردی و  -2یکی از کتاب های معرفی شده درباره ی جامعه ی ایده آل را بررسی کند.  -7 :  اختصاصیاهداف 
 درک مفهوم شعر نظامی گر ملک این است.  -3فارابی از جامعه ی ایده آل را بداند. 

خدا و خلق  بداند که ریاکاری در محضر -3آشنایی با سبک نویسندگی ابوالفضل بیهقی  -2درک معنی و مفهوم درس  -7
 جایی ندارد.  

 ترکیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        فعالیت آموزشی :   تکلیف  

 عنوان و نوع آزمون :  

 کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. در صورت استفاده از منبع درس :

 سخن شیرین پارسی

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 :    دقیقهمدت زمان 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 هفتمجلسه 
 

 ق عملاتاکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:             عمومیگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب الرستان:  هدانشکد

 26/1/7011  تاريخ ارائه درس : 1401-1400سال تحصیلی  :  

 71-71  ساعت:                             دوشنبهروز:  فارسیزبان و ادبیات نام درس )واحد(  :  

 عمومی نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 شهرام صادق نژاد مسئول درس: 3  تعداد واحد:

 شهرام صادق نژاد :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 1400/6/17تاريخ تدوين / بازنگری
 

 زبان بد اندیش - گربه ی عابد :  جلسهعنوان 

 آشنایی با نثر کلیله و دمنه :   جلسههدف کلی 

 از زبان درست و بجا استفاده کنیم و بد اندیش نباشیم.               

خصوصیات  -3کلمه ها و جمالت درس را به نثر روان بنویسید.  -2ریا و تزویر از بین رفتنی است.  -7 :  اختصاصیاهداف 
 سبک نویسندگی نصراله منشی یاد بگیرد.  

 اول فکر کردن بعد سخن گفتن   -3آشنایی با زندگی،  افکار و سبک سعدی،  -2زخم زبان نزدن  -7

 ترکیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        فعالیت آموزشی :   تکلیف  

 عنوان و نوع آزمون :  

 فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق  منبع درس :

 سخن شیرین پارسی

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 
 جلسه هشتم

 ق عملاتاکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:             عمومیگروه آموزشی:             حضرت زینب الرستان پرستاری:  هدانشکد

  3/2/7011 تاريخ ارائه درس : 1401-1400سال تحصیلی  :  

 71-71  ساعت:                           دوشنبهروز:  زبان و ادبیات فارسینام درس )واحد(  :  

 عمومی نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 شهرام صادق نژاد مسئول درس: 3  تعداد واحد:

 شهرام صادق نژاد :مدرس دقیقه 01 مدت کالس: 

 1400/6/17 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 دالیل قوی باید و معنوی - بزرگی به علم است. :  جلسهعنوان 

 دانشمندجلسه :  دانستن ارزش و جایگاه دانش و هدف کلی 

 آوردن  استدالل درست در مباحثه              

خوانش  -3درک معنی و مفهوم جمالت درس  -2آشنایی با زندگی و آثار و افکار امام محمد غزالی  -7 :  اختصاصیاهداف 
 درست درس   

 تشخیص ویژگی های سبک عراقی در شعر سعدی   -3درک معنی و مفهوم ابیات   -2خوانش درست شعر سعدی  -7

 ترکیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        فعالیت آموزشی :   تکلیف  

 عنوان و نوع آزمون :  

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 سخن شیرین پارسی

 مدت زمان:      دقیقه تکمیل گردد.( )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 
 جلسه نهم

 ق عملاتا کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:             عمومیگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب الرستان:  هدانشکد

 71/2/7011تاريخ ارائه درس  1401-1400سال تحصیلی  :  

 71-71  ساعت:                           دوشنبهروز: زبان و ادبیات فارسینام درس )واحد(  :  

 عمومی نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 شهرام صادق نژاد مسئول درس: 3  تعداد واحد:

 شهرام صادق نژاد :مدرس دقیقه 01 مدت کالس: 

 1400/6/17 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 بوی صفای پدر - شق از صائب تبریزیآیین ع :  جلسهعنوان 

 جلسه :  آشنایی با اشعار صائب و سبک هنریهدف کلی 

 آشنایی با زندگی و اشعار شهریار                

 -3ویژگی های سبک هنری رادر این غزل تشخیص دهد  -2درک معنی و مفهوم غزل آیین عشق  -7 :  اختصاصیاهداف 
 آرایه های ادبی به کار رفته را پیدا کند. 

 ارج نادن به مقام پدر -3درک معنی و مفهوم ابیات  -2خوانش درست شعر شهریار  -7

 ترکیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        فعالیت آموزشی :   تکلیف  

 عنوان و نوع آزمون :  

 ه شود.نوشتدر صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی  منبع درس :

 سخن شیرین پارسی

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  زمان :    دقیقه مدت جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 

الرستاندانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 
 دهمجلسه 

 ق عملاتا کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:             عمومیگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب الرستان:  هدانشکد

 71/2/7011  تاريخ ارائه درس : 1401-1400سال تحصیلی  :  

 71-71  ساعت:                          دوشنبه روز: زبان و ادبیات فارسینام درس )واحد(  :  

 عمومی نوع واحد:
 

 دانشجويان  :تعداد 

 شهرام صادق نژاد مسئول درس: 3  تعداد واحد:

 شهرام صادق نژاد :مدرس دقیقه 01 مدت کالس: 

1400/6/17تاريخ تدوين / بازنگری

 

 شعر عقاب از دکتر پرویز ناقل خانلری :  جلسهعنوان 

 زندگی و  اشعار و سبک دکتر پرویز ناقل خانلریجلسه :  آشنایی با هدف کلی 

 

بلند پروازی نکردن و قناعت را  -3شرافتمندانه زندگی کردن  -2درک معنی و مفهوم شعر عقاب  -7 :  اختصاصیاهداف 
  سرلوحه ی خود قرار دادن

 ترکیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        فعالیت آموزشی :   تکلیف  

 عنوان و نوع آزمون :  

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 سخن شیرین پارسی

 مدت زمان:      دقیقه تکمیل گردد.( )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 يازدهمجلسه 
 

 ق عملاتا کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:             عمومیگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب الرستان:  هدانشکد

  23/2/7011 تاريخ ارائه درس : 1401-1400سال تحصیلی  :  

 71-71  ساعت:                            شنبهسه روز:  زبان و ادبیات فارسینام درس )واحد(  :  

 عمومی نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 شهرام صادق نژاد مسئول درس: 3  تعداد واحد:

 شهرام صادق نژاد :مدرس دقیقه01 مدت کالس: 

 1400/6/17 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

  طنز و هجو :  جلسهعنوان 

 جلسه :  داشتن تفاوت انواع ادبی هجو، طنز و هزلهدف کلی 

 

تفاوت طنز و هجو در ایران و اروپا تشخیص دهد.  -2تعریف طنز و هجو و هزل و تفاوت آنها را بداند.  -7 :  اختصاصیاهداف 
 آشنایی با آثار چند طنز پرداز ایران و جهان   -3

 ترکیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        فعالیت آموزشی :   تکلیف  

 عنوان و نوع آزمون :  

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 سخن شیرین پارسی

 مدت زمان:      دقیقه قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

الرستاندانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 
 دوازدهمجلسه 

 ق عملاتا کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:             عمومیگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب الرستان:  هدانشکد

 20/2/7011  تاريخ ارائه درس : 1401-1400سال تحصیلی  :  

 71-71 ساعت:                          دوشنبه روز: زبان و ادبیات فارسینام درس )واحد(  :  

 عمومی نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 شهرام صادق نژاد درس:مسئول  3  تعداد واحد:

 شهرام صادق نژاد :مدرس دقیقه 01 مدت کالس: 

 1400/6/17تاريخ تدوين / بازنگری
 

 اقتباس و توارد :  جلسهعنوان 

 جلسه :  شناخت اقتباس و تواردهدف کلی 

 

تفاوت اقتباس با توارد را در  -2نمونه هایی از اقتباس و توارد در آثار نویسندگان و شاعران بخواند.  -7 :  اختصاصیاهداف 
 آشنایی با چند نمونه از اقتباس و توارد در آثار دیگران   -3متن فارسی تشخیص دهد. 

 ترکیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        فعالیت آموزشی :   تکلیف  

 عنوان و نوع آزمون :  

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 شیرین پارسی سخن

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  دقیقهمدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

و خدمات بهداشتی درمانی الرستان دانشکده علوم پزشکی  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 سیزدهمجلسه 
 

 ق عملاتاکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:             عمومیگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب الرستان:  هدانشکد

 31/2/7011  تاريخ ارائه درس : 1401-1400سال تحصیلی  :  

 71-71  ساعت:                             يکشنبهروز:  زبان و ادبیات فارسینام درس )واحد(  :  

 عمومی نوع واحد:
 

 دانشجويان  :تعداد 

 شهرام صادق نژاد مسئول درس: 3  تعداد واحد:

 شهرام صادق نژاد :مدرس دقیقه 01 مدت کالس: 

 1400/6/17تاريخ تدوين / بازنگری
 

 در شب سرد زمستانی از نیما یوشیج :  جلسهعنوان 

 جلسه :  آشنایی با شعر نیما و تفکرات اوهدف کلی 

 

 شناخت زندگی، سبک شعر نیما و دیگر آثارش  -3درک معنی و مفهوم شعر  -2خوانش درست شعر  -7 :  اختصاصیاهداف 

 ترکیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        فعالیت آموزشی :   تکلیف  

 عنوان و نوع آزمون :  

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 سخن شیرین پارسی

 مدت زمان:      دقیقه تکمیل گردد.( )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 
 چهاردهمجلسه 

 ق عملاتاکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:             عمومیگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب الرستان:  هدانشکد

 7/0/7011  تاريخ ارائه درس : 1401-1400سال تحصیلی  :  

 71-71  ساعت: دوشنبه روز: زبان و ادبیات فارسینام درس )واحد(  :  

 عمومی نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 شهرام صادق نژاد مسئول درس: 3  تعداد واحد:

 شهرام صادق نژاد :مدرس دقیقه 01 مدت کالس: 

 1400/6/17تاريخ تدوين / بازنگری
 

 شعر مرجان از هوشنگ ابتهاج - داستانی نه کوتاه از نیما یوشیج :  جلسهعنوان 

 جلسه :  آشنایی با یکی دیگر از شعرهای نیماهدف کلی 

 آشنایی با شعر و سبک هوشنگ ابتهاج              

 تشخیص آرایه های ادبی و نکات دستوری شعر  -3درک معنی و مفهوم شعر  -2خوانش درست شعر  -7 :  اختصاصیاهداف 
 شناخت و تشخیص نمادها و استعارات موجود در شعر -3درک معنی و مفهوم شعر  -2خوانش درست شعر  -7

 ترکیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        فعالیت آموزشی :   تکلیف  

 عنوان و نوع آزمون :  

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 شیرین پارسی سخن

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  دقیقهمدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

الرستاندانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 پانزدهمجلسه 
 

 ق عملاتاکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:             عمومیگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب الرستان:  هدانشکد

 2/0/7011  تاريخ ارائه درس : 1401-1400سال تحصیلی  :  

 71-71  ساعت:                     دوشنبه روز: زبان و ادبیات فارسینام درس )واحد(  :  

 عمومی نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 شهرام صادق نژاد مسئول درس: 3  تعداد واحد:

 شهرام صادق نژاد :مدرس دقیقه 01 مدت کالس: 

 1400/6/17تاريخ تدوين / بازنگری
 

 ندای آغاز از سهراب سپهری :  جلسهعنوان 

 جلسه :  آشنایی با اشعار و سبک سهراب سپهریهدف کلی 

 

 شناخت چند اثر دیگر از سهراب سپهری  -3درک معنی و مفهوم شعر  -2خوانش درست اشعار سپهری  -7 :  اختصاصیاهداف 

 ترکیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        فعالیت آموزشی :   تکلیف  

 عنوان و نوع آزمون :  

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 سخن شیرین پارسی

 مدت زمان:      دقیقه تکمیل گردد.( )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 
 شانزدهمجلسه 

 ق عملاتا کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:             عمومیگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب الرستان:  هدانشکد

 70/0/7011 تاريخ ارائه درس : 1401-1400سال تحصیلی  :  

 71-71  ساعت:                             يکشنبهروز:  زبان و ادبیات فارسینام درس )واحد(  :  

 عمومی نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 شهرام صادق نژاد مسئول درس: 3  تعداد واحد:

 شهرام صادق نژاد :مدرس دقیقه 01 مدت کالس: 

 1400/6/17 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 شعر کوتاه - کوچه بنفشه ها از دکتر شفیعی کدکنی :  جلسهعنوان 

 جلسه :  آشنایی با اشعار و سبک دکتر شفیعی کدکنیهدف کلی 

 آشنایی با شعر کوتاه و ویژگی های آن              

 آشنایی با زندگی و دیگر آثار دکتر شفیعی کدکنی -3خوانش درست شعر  -2درک معنی و مفهوم شعر  -7 :  اختصاصیاهداف 
  خوانش درست شعر -3درک معنی و مفهوم شعر  -2تفاوت شعر هایکو با شعر کوتاه ایرانی بداند.  -7

 ترکیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        فعالیت آموزشی :   تکلیف  

 عنوان و نوع آزمون :  

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 شیرین پارسی سخن

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  دقیقهمدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

الرستاندانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

  

 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 هفدهمجلسه 
 

 ق عملاتاکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:             عمومیگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب الرستان:  هدانشکد

 27/0/7011  تاريخ ارائه درس : 1401-1400سال تحصیلی  :  

 71-71  ساعت:                            يکشنبهروز: زبان و ادبیات فارسینام درس )واحد(  :  

 عمومی نوع واحد:
 

 دانشجويان  :تعداد 

 شهرام صادق نژاد مسئول درس: 3  تعداد واحد:

 شهرام صادق نژاد :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 1400/6/17تاريخ تدوين / بازنگری
 

 کاریکلماتور یا نقاشی با واژه ها - داستان کوتاه کوتاه :  جلسهعنوان 

 جلسه :  آشنایی با تاریخچه ی داستان کوتاه کوتاههدف کلی 

 آشنایی با جمله هایی که به روش نقاشی با واژه ها نوشته شده است.             

تفاوت این گونه داستان ها در ایران و اروپا بشناسد.  -2ویژگی های داستان کوتاه کوتاه را بداند.  -7 :  اختصاصیاهداف 
 با چند نویسنده داستان کوتاه کوتاه آشنا شود.   -3
بتواند چند جمله ی پرمحتوا به روش نقاشی  -3انواع نوشته ها را بخواند  -2مفهوم نوشته های نقاشی با واژه ها را بداند.  -7

 با واژه ها بنویسد.  

 ترکیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        فعالیت آموزشی :   تکلیف  

 عنوان و نوع آزمون :  

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 سخن شیرین پارسی

 مدت زمان:      دقیقه قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

 

  

 
 

 
 هجدهمجلسه 

 ق عملاتاکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:             عمومیگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب الرستان:  هدانشکد

 7011//22/0تاريخ ارائه درس  1401-1400سال تحصیلی  :  

 71-71  ساعت:                           هبيکشنروز: زبان و ادبیات فارسینام درس )واحد(  :  

 عمومی نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 شهرام صادق نژاد مسئول درس: 3  تعداد واحد:

 شهرام صادق نژاد :مدرس دقیقه 01 مدت کالس: 

 1400/6/17 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 اختالس :  جلسهعنوان 

 جلسه :  آشنایی با سبک نویسندگی فریدون توللیهدف کلی 

 

با نوشته های طنز آمیز نویسندگان و شاعران با موضوع  -2طنزهای فریدون توللی را معنی کند.  -7 :  اختصاصیاهداف 
 بداند که اختالس منفورترین چیزهاست.   -3اختالف آشنایی یابد. 

 ترکیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        فعالیت آموزشی :   تکلیف  

 عنوان و نوع آزمون :  

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 سخن شیرین پارسی

 مدت زمان:      دقیقه قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

خدمات بهداشتی درمانی الرستان دانشکده علوم پزشکی و  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 نوزدهم جلسه
 

 ق عملاتاکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:             عمومیگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب الرستان:  هدانشکد

 20/0/7011تاريخ ارائه  1401-1400سال تحصیلی  :  

 71-71  ساعت:                             دوشنبه روز: زبان و ادبیات فارسینام درس )واحد(  :  

 عمومی نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 شهرام صادق نژاد مسئول درس: 3  تعداد واحد:

 شهرام صادق نژاد :مدرس دقیقه 01 مدت کالس: 

 1400/6/17تاريخ تدوين / بازنگری
 

 روش نگارش خط فارسی :  جلسهعنوان 

 جلسه :  درست نویسی واژه هاهدف کلی 

 

امالی درست واژه های بیگانه با خط فارسی  -2رعایت استقالل واژه ها با خط فارسی را حفظ کند.  -7 :  اختصاصیاهداف 
 شکل درست همزه ی پایانی را یاد بگیرد.   -3را بداند. 

 ترکیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        فعالیت آموزشی :   تکلیف  

 عنوان و نوع آزمون :  

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 سخن شیرین پارسی

 مدت زمان:      دقیقه قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

خدمات بهداشتی درمانی الرستان دانشکده علوم پزشکی و  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 
 بیستمجلسه 

 اق عملات  کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:             عمومیگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب الرستان:  هدانشکد

 1/71/7011  تاريخ ارائه درس : 1401-1400سال تحصیلی  :  

 71-71  يکشنبهروز: زبان و ادبیات فارسینام درس )واحد(  :  

 عمومی نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 شهرام صادق نژاد مسئول درس: 3  تعداد واحد:

 شهرام صادق نژاد :مدرس دقیقه 01 مدت کالس: 

 1400/6/17 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 2 درست نویسی :  جلسهعنوان 

 جلسه :  یادگیری نگارش درست جمالت و نکات دستوری زبان فارسیهدف کلی 

 

به کار بردن معادل کلمات بیگانه در زبان فارسی را بداند.  -2کاربرد نگارش درست را یاد بگیرد.  -7 :  اختصاصیاهداف 
 غلط های نگارشی در جمله ها را تشخیص دهد.  -3

 ترکیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        فعالیت آموزشی :   تکلیف  

 عنوان و نوع آزمون :  

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 سخن شیرین پارسی

 مدت زمان:      دقیقه قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

خدمات بهداشتی درمانی الرستان دانشکده علوم پزشکی و  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 بیست و يکمجلسه 
 

 ق عملاتاکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:             عمومیگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب الرستان:  هدانشکد

 6/71/7011تاريخ ارائه درس  1401-1400سال تحصیلی  :  

 71-71  ساعت:                           دوشنبه روز: زبان و ادبیات فارسینام درس )واحد(  :  

 عمومی نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 شهرام صادق نژاد درس:مسئول  3  تعداد واحد:

 شهرام صادق نژاد :مدرس دقیقه 01 مدت کالس: 

 1400/6/17تاريخ تدوين / بازنگری
 

 انواع کلمه و نقش دستوری آنها در زبان فارسی :  جلسهعنوان 

 جلسه :  دانستن انواع کلمه و نقش دستوری آنهاهدف کلی 

 

نکات دستوری در  -3نقش دستوری کلمات را بداند.  -2انواع کلمه در زبان فارسی را تشخیص دهد.  -7 :  اختصاصیاهداف 
 زبان فارسی رعایت کند.  

 ترکیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        فعالیت آموزشی :   تکلیف  

 عنوان و نوع آزمون :  

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 سخن شیرین پارسی

 مدت زمان:      دقیقه تکمیل گردد.( )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

و خدمات بهداشتی درمانی الرستاندانشکده علوم پزشکی   

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 بیست و دومجلسه 
 

 ق عملاتاکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:             عمومیگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب الرستان:  هدانشکد

 1/71/7011تاريخ ارائه درس  1401-1400سال تحصیلی  :  

 71-71  ساعت:                           سه شنبهروز:  زبان و ادبیات فارسینام درس )واحد(  :  

 عمومی نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 شهرام صادق نژاد مسئول درس: 3  تعداد واحد:

 شهرام صادق نژاد :مدرس دقیقه 01 مدت کالس: 

 1400/6/17تاريخ تدوين / بازنگری
 

 ی آبداستان اعرابی و سبو :  جلسهعنوان 

 جلسه :  تنها عشق الهی و بی نیازی از غیر با داشتن یک پیر، انسانها را به قرب الهی رهنمون می شود. هدف کلی 

 

تاریخچه ی عرفان و مراحل  -3آشنایی با عرفان و زندگی و آثار مولوی  -2خوانش درست شعر  -7 :  اختصاصیاهداف 
 درک معنی و مفهوم اشعار درس و دانستن نمادها  -0سلوک بداند. 

 ترکیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        فعالیت آموزشی :   تکلیف  

 عنوان و نوع آزمون :  

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 سخن شیرین پارسی

 مدت زمان:      دقیقه قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

الرستاندانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 بیست و سومجلسه 
 

 ق عملاتاکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:             عمومیگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب الرستان:  هدانشکد

 72/71/7011  تاريخ ارائه درس : 7300 -7011سال تحصیلی  :  

 71-71  ساعت:  شنبه يک روز زبان و ادبیات فارسینام درس )واحد(  :  

 عمومی نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 شهرام صادق نژاد مسئول درس: 3  تعداد واحد:

 شهرام صادق نژاد :مدرس دقیقه 01 مدت کالس: 

 1400/6/17 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 دولت عشق :  جلسهعنوان 

 جلسه :  درک منتهای عشق مولوی به شمس تبریزیهدف کلی 

 

 آرایه ها و نمادها را تشخیص دهد.   -3درک معنی و مفهوم  اشعار  -2خوانش درست شعر  -7 :  اختصاصیاهداف 

 ترکیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        فعالیت آموزشی :   تکلیف  

 عنوان و نوع آزمون :  

 نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر  منبع درس :

 سخن شیرین پارسی

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقهمدت زمان :    

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

خدمات بهداشتی درمانی الرستان دانشکده علوم پزشکی و  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 
 جلسه بیست و چهارم

 ق عملاتاکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:             عمومیگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب الرستان:  هدانشکد

 73/71/7011  تاريخ ارائه درس : 1401-1400سال تحصیلی  :  

 71-71  ساعت: دوشنبهروز: زبان و ادبیات فارسینام درس )واحد(  :  

 عمومی نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 شهرام صادق نژاد مسئول درس: 3  تعداد واحد:

 شهرام صادق نژاد :مدرس دقیقه 01 مدت کالس: 

 1400/6/17تاريخ تدوين / بازنگری
 

  سرگشته ی بادیه و قطعه ی من و تو :  جلسهعنوان 

 حاجیانجلسه :  دانستن عقیده ی مولوی درباره حج و هدف کلی 

 

نکات ادبی و عرفانی و اشارات به آیه ها را  -3درک معنی و مفهوم اشعار  -2خوانش درست شعر  -7 :  اختصاصیاهداف 
 بداند.  

 ترکیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        فعالیت آموزشی :   تکلیف  

 عنوان و نوع آزمون :  

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 سخن شیرین پارسی

 مدت زمان:      دقیقه تکمیل گردد.( )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 بیست و پنجمجلسه 
 

 ق عملاتاکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:             عمومیگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب الرستان:  هدانشکد

 70/71/7011  تاريخ ارائه درس : 1401-1400سال تحصیلی  :  

 71-71  ساعت:                             سه شنبهروز: زبان و ادبیات فارسینام درس )واحد(  :  

 عمومی نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 شهرام صادق نژاد مسئول درس: 3  تعداد واحد:

 شهرام صادق نژاد :مدرس دقیقه 01 مدت کالس: 

 1400/6/17 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 غزل نصیبه ی ازل - سخن حافظ و غزل میل به ناحق :  جلسهعنوان 

 جلسه :  آشنایی با حافظ و غزل میل به ناحقهدف کلی 

 آشنایی با غزل دیگری از حافظ             

 درک معنی و مفعوم غزل  -3خوانش درست غزل  -2زندگی نامه حافظ و عقاید او را بداند.  -7 :  اختصاصیاهداف 
عقاید عرفانی و اعتقادی حافظ در ابیات غزل را تشخیص  -3درک معنی و مفهوم  ابیات غزل  -2خوانش درست غزل  -7

 دهد.  

 ترکیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        فعالیت آموزشی :   تکلیف  

 عنوان و نوع آزمون :  

 ه شود.نوشتدر صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی  منبع درس :

 سخن شیرین پارسی

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  زمان :    دقیقه مدت جمع بندی و نتیجه گیری 

الرستاندانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 بیست و ششمجلسه 
 

 ق عملاتاکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:             عمومیگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب الرستان:  هدانشکد

 71/71/7011  تاريخ ارائه درس : 1401-1400سال تحصیلی  :  

 71-71  ساعت: چهار شنبهروز زبان و ادبیات فارسینام درس )واحد(  :  

 عمومی نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 شهرام صادق نژاد مسئول درس: 3  تعداد واحد:

 شهرام صادق نژاد :مدرس دقیقه 01 مدت کالس: 

 1400/6/17تاريخ تدوين / بازنگری
 

 قصه ی پیر چنگی :  جلسهعنوان 

 تصویری از بی نیازی از غیر خدا و غرق شدن در الطاف اوجلسه :  هدف کلی 

 

برای خدا کار کردن سعادت  -3درک معنی و مفهوم شعر  -2خوانش درست شعر قصه ی پیرچنگی  -7 :  اختصاصیاهداف 
  دنیوی و  اخروی را به دنبال دارد. 

 ترکیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        فعالیت آموزشی :   تکلیف  

 عنوان و نوع آزمون :  

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 سخن شیرین پارسی

 مدت زمان:      دقیقه تکمیل گردد.( )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 


