
 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ اٍل

 /پرستاریکارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:                          پرستاریگروه آموزشی:                                         پرستاری: دانشکده

 12/11/98تبريخ ارائِ درس : 98-99 دٍمًيوسبل سبل تحصيلي  :  

 16-18سبعت:           ضٌبِرٍز:                فبرسي عوَهيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 35تعذاد داًطجَيبى  :

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 ضْرام صبدق ًژاد هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(: دقيقِ 90هذت كالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 

. 

 ًیایص ّاسٍ ُا  ػٌْاى دسط : 

 آضٌایی داًطدْیاى تا زوذیَ ّ ًیایص ّاسٍ ُا دس ادب فاسسیُذف کلی دسط :  

 
 اهداف جزئی : 

زوذیَ ّ ًیایص دس ادب فاسسیتاسیخچَ   

 صًذگی ًاهَ سلواى ُشاتی، آثاس ّ سثک ضؼشی اّ

 خْاًص ضؼش تْسط دّ ًفش اص داًطدْیاى

ضؼش خْاًی صسیر ّ تْضیر ّ تفسیش ضؼش ًیایص ّاسٍ ُا ّ گفتي دقایق ّ ًکتَ ُای ادتی ّ ّصى ضؼش ّ گًَْ ی 

 ضؼشی کَ سلواى ُشاتی دس آى قالة ضؼشش سا سشّدٍ است.

 

 سخٌشاًی ّپشسص ّپاسخ روش آموزش :             

 کاهپیْتش ،تختَ ّایت تشد،هاژیک ّایت تشد،کتورژپروٍيذيَ امکانات آموزشی : 

 سخي ضیشیي پاسسی منبع درس  :

  دقيِ 20      :هذت زهبى مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :    

 دقيقِ 20هذت زهبى:      

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جمع بندی و نتیجه گیری 

 5 هذت زهبى :    دقيقِ  ارزشیابی درس 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 

 
 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ دٍم
 

 کارشناسی /پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:                          پرستاریگروه آموزشی:                                         پرستاری: دانشکده

 13/11/98درس :تبريخ ارائِ  98-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

 16-18سبعت:              يکطٌبِرٍز:                فبرسي عوَهيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 35تعذاد داًطجَيبى  :

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(: ضْرام صبدق ًژاد دقيقِ 90هذت كالس: 
 8931بازنگری: بهمن ماه تاریخ 

. 

  زواسَ سشاییػٌْاى دسط :  

آضٌایی تا تاسیخچهَ ی خهط ّ صتهاى فاسسهی ّ ضهٌاخت اضهؼاس زواسهی ّ ضهاػشاى زواسهَ سهشای ُذف کلی دسط :  

 فاسسی صتاى

 
 

 اهداف جزئی : 
 

هیخی ّ پِلْی پیطیٌَ ی صتاى ّ خط فاسسی ّ اُویت ّ صیاًت اص آى، اّلیي آثاس تدای هاًذٍ تَ خط ّ صتاى 

 ساساًی ّ فاسسی دسی

تاسیخچَ ی زواسَ سشایی دس ایشاى ّ آثاس زواسی ایشاى پیص اص  اسالم ّ دستاسٍ فشدّسی ّ ضاُکاس زواسی اّ 

 ضاٌُاهَ ّ ضخصیت پشداصی ّ داستاى پشداصی دس ضاٌُاهَ

 خْاًص ضؼش سصم ّ افسْى فشدّسی

 تفسیش ّ تْضیر صفسَ ی اّل ّ تشسسی ًکات ادتی آى

 

 سخٌشاًی ّپشسص ّپاسخ روش آموزش :             

 کاهپیْتش ،تختَ ّایت تشد،هاژیک ّایت تشد،کتورژپروٍيذيَ امکانات آموزشی : 

 سخي ضیشیي پاسسی منبع درس  :

  دقيِ 20هذت زهبى:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :    

 دقيقِ 20هذت زهبى:      

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جمع بندی و نتیجه گیری 

 5 هذت زهبى :    دقيقِ  ارزشیابی درس 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 آهَزضيٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ 

 



 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ سَم
 

 کارشناسی /پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:                          پرستاریگروه آموزشی:                                         پرستاری: دانشکده

 19/11/98درس : تبريخ ارائِ 98-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

 16-18سبعت:              ضٌبِرٍز:                فبرسي عوَهيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 35تعذاد داًطجَيبى  :

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(: ضْرام صبدق ًژاد دقيقِ 90هذت كالس: 

 8931بهمن ماه  تاریخ بازنگری:

. 

  سصم ّ افسْى ػٌْاى دسط :  

 ُذف کلی دسط 

 ضٌاخت کاهل اص فشدّسی ّ اصل داستاى سصم ّ افسْى ّ خْاًص دسست ضؼش زواسی
 

 اهداف جزئی : 
 

خْاًص اداهَ ی دسط سصم ّ افسْى ّ تْضیساتی دس تفسیش داستاى پشداصی ایي زواسَ ّ تشسسی ًکات ادتی ّ 

 دس ضؼشآسایَ ُای هْخْد 

 ُوایص ُایی کَ اص قثل تا تَ زال دستاسٍ فشدّسی ّ سثکص تشگضاس ضذٍ است.

 سخٌشاًی ّپشسص ّپاسخ روش آموزش :             

 کاهپیْتش ،تختَ ّایت تشد،هاژیک ّایت تشد،کتورژپروٍيذيَ امکانات آموزشی : 

 سخي ضیشیي پاسسی منبع درس  :

  دقيِ 20هذت زهبى:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :    

 دقيقِ 20هذت زهبى:      

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جمع بندی و نتیجه گیری 

 5 هذت زهبى :    دقيقِ  ارزشیابی درس 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 آهَزضيٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ 

 



 

  

 
 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ چْبرم
 

 کارشناسی /پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:                          پرستاریگروه آموزشی:                                         پرستاری: دانشکده

 26/11/98تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

 16-18سبعت:             ضٌبِرٍز:                فبرسي عوَهيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 35تعذاد داًطجَيبى  :

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(: ضْرام صبدق ًژاد دقيقِ 90هذت كالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 
. 

  قطؼَ ضِذا ػٌْاى دسط :  

 ُذف کلی دسط 

 دسیافت ضایستَ ی آثاس ادتی ّ آضٌایی تا  اضؼاس ّ سثک زسي زسیٌی ّ ضٌاخت زواسَ سشایی  هؼاصش
 اهداف جزئی : 

 
 خْاًص ضؼش قطؼَ ی ضِذا ّ تفسیش ّ تْضیر ًکات ادتی ضؼش

کتاب. 72دقیقَ پشداختي تَ پشسص ّ پژُّص هطشذ ضذٍ دس صفسَ ی  5دستاسٍ سثک ضؼشی زسي زسیٌی ّ   

 دستاسٍ زواسَ سشایی هؼاصش ّ ضاػشاًی کَ دس ػصش کًٌْی تَ زواسَ سشایی پشداختَ اًذ.

ضؼشی سیاّش کسشایی ّ خْاًص قسوتی اص ضؼش آسش کواًگیش.پشداختي تا آثاس ّ سثک   

 

 سخٌشاًی ّپشسص ّپاسخ روش آموزش :             

 کاهپیْتش ،تختَ ّایت تشد،هاژیک ّایت تشد،کتورژپروٍيذيَ امکانات آموزشی : 

 سخي ضیشیي پاسسی منبع درس  :

  دقيِ 20هذت زهبى:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :    

 دقيقِ 20هذت زهبى:      

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جمع بندی و نتیجه گیری 

 5 هذت زهبى :    دقيقِ  ارزشیابی درس 

درهبًي الرستبىداًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي   

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



  

 
 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ پٌجن
 

 /پرستاریکارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:                          پرستاریگروه آموزشی:                                         پرستاری: دانشکده

 27/11/98تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

 16-18سبعت:              يکطٌبِرٍز:                فبرسي عوَهيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 35تعذاد داًطجَيبى  :

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(: ضْرام صبدق ًژاد دقيقِ 90هذت كالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 

. 

  آسش کواًگیش ػٌْاى دسط :  

 ُذف کلی دسط 

دسک هفِْم ضؼش آسش کواًگیش ّ خْاًص صسیر آى ّ آضٌایی هختصش تها ادتیهات بهشب ّ  ٌهذ اثهش اص  ًْیسهٌذگاى 

 هؼشّف آى
 

 اهداف جزئی : 
 

خِاى ّ تأثیشش تش ادب فاسسی ّ یا تأثیش پزیشی ضاػشاى ّ ًْیسٌذگاى هؼاصش اص ادتیات خِاى دستاسٍ ی ادتیات  

 گفتگْ دس آثاس ّ سثک ًْیسٌذگی اسًست ُویٌگْی

 خْاًص دسط هشد پیش تش سش پل اثش اسًست ُویٌگْی تْسط داًطدْیاى

 سخٌشاًی ّپشسص ّپاسخ روش آموزش :             

 کاهپیْتش ،تختَ ّایت تشد،هاژیک ّایت تشد،کتورژپروٍيذيَ امکانات آموزشی : 

 سخي ضیشیي پاسسی منبع درس  :

  دقيِ 20هذت زهبى:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :    

 دقيقِ 20هذت زهبى:      

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جمع بندی و نتیجه گیری 

 5 هذت زهبى :    دقيقِ  ارزشیابی درس 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي هركس هطبلعبت

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 

  

 
 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ ضطن

 کارشناسی /پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:                          پرستاریگروه آموزشی:                                         پرستاری: دانشکده

 3/12/98تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

 16-18سبعت:                         ضٌبِرٍز:                فبرسي عوَهيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 35تعذاد داًطجَيبى  :

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(: ضْرام صبدق ًژاد دقيقِ 90هذت كالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 
. 

  گُْش سخي ػٌْاى دسط :  

 ُذف کلی دسط 

 آضٌایی تا صًذگی، سثک ضؼشی ّ تأثیش ًظاهی گٌدَ ای تش اتیات ایشاى ّ دیگش ضؼشا
 

 اهداف جزئی : 
 

 ضشذ صًذگی ّ آثاس ًظاهی گٌدْی ّ تأثیشش تش دیگش ضاػشاى دس تاسیخ ادتیات ایشاى

 خْاًص ّ تْضیر ّ تفسیش گُْش سخي اص ًظاهی

الوؼالی ّ هختصشی اص صًذگی ًاهَ ی اّضیٍْ ی ًْیسٌذگی ػٌصش   

 خْاًص دسط سخٌگْی سخٌذاى ّ تْضیساتی دستاسٍ تشخی خوالت دسط ّ ًتایح اخالقی آى

 

 سخٌشاًی ّپشسص ّپاسخ روش آموزش :             

 کاهپیْتش ،تختَ ّایت تشد،هاژیک ّایت تشد،کتورژپروٍيذيَ امکانات آموزشی : 

 پاسسیسخي ضیشیي  منبع درس  :

  دقيِ 20هذت زهبى:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :    

 دقيقِ 20هذت زهبى:      

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جمع بندی و نتیجه گیری 

 5 هذت زهبى :    دقيقِ  ارزشیابی درس 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



  

 
 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ ّفتن

 کارشناسی /پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:                          پرستاریگروه آموزشی:                                         پرستاری: دانشکده

 10/12/98تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

 16-18سبعت:             ضٌبِرٍز:                فبرسي عوَهيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 35تعذاد داًطجَيبى  :

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس: 3 ٍاحذ:تعذاد 

 هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(: ضْرام صبدق ًژاد دقيقِ 90هذت كالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 

. 

 دسست ًْیسیػٌْاى دسط :  

 ُذف کلی دسط 

 دسست ًْیسی ّ آضٌایی داًطدْیاى تا تایذُا ّ ًثایذُای دستْسی ّ ًگاسش صتاى فاسسی
 

 اهداف جزئی : 
 

ضشذ ًکات هختلف دستاسٍ دسست ًْیسی خوالت، کلوَ ُا ّ ػثاسات صتاى فاسسی ّ تایذُا ّ ًثایذُای اهالیی ّ 

 ًگاسش صتاى فاسسی

 زل توشیٌات دسط دسست ًْیسی تْسط داًطدْیاى ّ اصالذ اضتثاُات آًِا

 

 سخٌشاًی ّپشسص ّپاسخ روش آموزش :             

 کاهپیْتش ،تختَ ّایت تشد،هاژیک ّایت تشد،کتورژپروٍيذيَ امکانات آموزشی : 

 سخي ضیشیي پاسسی منبع درس  :

  دقيِ 20هذت زهبى:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :    

 دقيقِ 20هذت زهبى:      

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جمع بندی و نتیجه گیری 

 5 هذت زهبى :    دقيقِ  ارزشیابی درس 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



  

 
 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ ّطتن

 کارشناسی /پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:                          پرستاریگروه آموزشی:                                         پرستاری: دانشکده

 11/12/98تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

 16-18سبعت:              يکطٌبِرٍز:                فبرسي عوَهيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 35تعذاد داًطجَيبى  :

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(: ضْرام صبدق ًژاد دقيقِ 90هذت كالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 

. 

 سخٌْسی آییي سخٌشاًی ّػٌْاى دسط :  

 ُذف کلی دسط 

آضٌایی تا آییي سخٌشاًی ّ سخٌْسی ّ ادتیات آسهاى ضِشی ّ ًْیسٌذگاًی  ْى ػٌصش الوؼهالی ّ اتْالفلهل تیِقهی 

 ّ سثک ًْیسٌذگی آًِا
 

 اهداف جزئی : 
 

تشسسی دسط آسهاًطِش ّ هختصشی دستاسٍ ی کتاب ُا ّ ًْیسٌذگاًی کَ دس آثاسضاى آسهاًطِشُایی سا تَ 

کطیذٍ اًذ ّ تأثیشات آى تش صتاى ّ ادب فاسسی ّ خْاًص ضؼشی اص ًظاهی تست ػٌْاى گشهلک ایي است.تصْیش   

 ضشذ صًذگاًی اتْالفلل تیِقی ّ آثاس ستشگص تاسیخ تیِقی ّ سثک ًْیسٌذگی  اّ

یدَ خْاًص دسط ُاسّى دس خاًَ صاُذاى تْسط داًطدْیاى ُوشاٍ تا رکش دقایق ًْیسٌذگی تیِقی دس ایي دسط ّ ًت

 اخالقی آى

 

 سخٌشاًی ّپشسص ّپاسخ روش آموزش :             

 کاهپیْتش ،تختَ ّایت تشد،هاژیک ّایت تشد،کتورژپروٍيذيَ امکانات آموزشی : 

 سخي ضیشیي پاسسی منبع درس  :

  دقيِ 20هذت زهبى:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :    

 دقيقِ 20هذت زهبى:      

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جمع بندی و نتیجه گیری 

 5 هذت زهبى :    دقيقِ  ارزشیابی درس 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 

  

 
 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ ًْن

 کارشناسی /پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:                          پرستاریگروه آموزشی:                                         پرستاری: دانشکده

 17/12/98تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

 16-18سبعت:                    ضٌبِرٍز:                فبرسي عوَهيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 35تعذاد داًطجَيبى  :

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 صبدق ًژادهذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(: ضْرام  دقيقِ 90هذت كالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 
. 

 گشتَ ػاتذػٌْاى دسط :  

 ُذف کلی دسط 

 آضٌایی داًطدْیاى تا سثک ًْیسٌذگی ًصشا... هٌطی ّ پیطیٌَ ی کتاب کلیلَ ّ دهٌَ ّ تشخوَ ُای آى
 

 اهداف جزئی : 
 

تاسیخچَ ی کلیکَ ّ دهٌَ ّ ًگاسش آى ّ سثک ًْیسٌذگی ًصش  الَ هٌطی ّ هختصات ادتی ّ تأثیشگزاسی اّ تش 

 سثک ًْیسٌذگاى تؼذ اص خْد دس ادب فاسسی 

خْاًص دسط گشتَ ی ػاتذ اص ًثش کتاب کلیلَ ّ دهٌَ ًصشالَ هٌطی ّ تْضیساتی دستاسٍ ی کاستشد کلوات ّ آسایَ 

 ُای ادتی دس خوالت

 

 

 سخٌشاًی ّپشسص ّپاسخ روش آموزش :             

 کاهپیْتش ،تختَ ّایت تشد،هاژیک ّایت تشد،کتورژپروٍيذيَ امکانات آموزشی : 

 سخي ضیشیي پاسسی منبع درس  :

  دقيِ 20هذت زهبى:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :    

 دقيقِ 20هذت زهبى:      

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جمع بندی و نتیجه گیری 

 5 هذت زهبى :    دقيقِ  ارزشیابی درس 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضيٍاحذ 

 



  

 
 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ دّن
 

 کارشناسی /پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:                          پرستاریگروه آموزشی:                                         پرستاری: دانشکده

 16/1/99درس :تبريخ ارائِ  98-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

 16-18سبعت:              ضٌبِرٍز:                فبرسي عوَهيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 35تعذاد داًطجَيبى  :

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(: ضْرام صبدق ًژاد دقيقِ 90هذت كالس: 

 8931بهمن ماه تاریخ بازنگری: 
. 

 تضسگی تَ ػلن است -صتاى تذ اًذیصػٌْاى دسط :  

 ُذف کلی دسط 

 آضٌایی تا صًذگی، افکاس ّ اضؼاس ّ سثک ًْیسٌذگی سؼذی ّ اهام هسوذ بضالی
 

 اهداف جزئی : 
 

 خْاًص ضؼش صتاى تذاًذیص اص سؼذی ّ تشسسی دقایق ّ ًکات ادتی ایي ضؼش

بضالیسثک، صًذگی ّ آثاس اهام هسوذ   

 خْاًص دسط تضسگی تَ ػلن است اص اهام هسوذ بضالی

 خْاًص صفسَ ی اّل دسط دالیل قْی تایذ ّ هؼٌْی اص سؼذی ّ تشسسی دقایق ضؼشی ّ ًتایح اخالقی آى

 

 

 سخٌشاًی ّپشسص ّپاسخ روش آموزش :             

 تشد کاهپیْتش ،تختَ ّایت تشد،هاژیک ّایت،کتورژپروٍيذيَ امکانات آموزشی : 

 سخي ضیشیي پاسسی منبع درس  :

  دقيِ 20هذت زهبى:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :    

 دقيقِ 20هذت زهبى:      

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جمع بندی و نتیجه گیری 

 5 هذت زهبى :    دقيقِ  ارزشیابی درس 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 آهَزضيٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ 

 



  

 
 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ يبزدّن

 کارشناسی /پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:                          پرستاریگروه آموزشی:                                         پرستاری: دانشکده

 17/1/99تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

 16-18سبعت:              يکطٌبِرٍز:                فبرسي عوَهيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 35تعذاد داًطجَيبى  :

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(: ضْرام صبدق ًژاد دقيقِ 90هذت كالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 
. 

 آییي ػطق -دخل ّ خشجػٌْاى دسط :  

 ُذف کلی دسط 

 گلستاى ّ تْستاى سؼذی ّ ضٌاختی اص افکاس، صًذگی ّ سثک ضؼشی ضِشیاسخْاًص صسیر آثاسی هٌتخة اص 
 

 اهداف جزئی : 
 

تایذ ّ هؼٌْی اص سؼذی دالیل قْی  

 دقایق ادتی گلستاى ّ تْضیر ّ هثال اص اًْاع سدغ

خْاًص دسط دخل ّ خشج اص سؼذی ّ تْضیساتی دستاسٍ ی خوالت دسط   

 دستاسٍ صائة تثشیضی ّ سثک ضاػشی ّ آثاسش

 دستاسٍ ی ضِشیاس ّ آثاس ّ صًذگی اش ّ تأثیشش اص ضاػشاى پیطیي

 خْاًص ضؼش تْی صفای پذس اص هسوذ زسیي ضِشیاس ّ تشسسی دقایق ادتی ایي ضؼش

 

 سخٌشاًی ّپشسص ّپاسخ روش آموزش :             

 کاهپیْتش ،تختَ ّایت تشد،هاژیک ّایت تشد،کتورژپروٍيذيَ امکانات آموزشی : 

 سخي ضیشیي پاسسی درس  :منبع 

  دقيِ 20هذت زهبى:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :    

 دقيقِ 20هذت زهبى:      

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جمع بندی و نتیجه گیری 

 5 :    دقيقِهذت زهبى   ارزشیابی درس 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



  

 
 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ دٍازدّن

 کارشناسی /پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:                          پرستاریگروه آموزشی:                                         پرستاری: دانشکده

 23/1/99تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

 16-18سبعت:             ضٌبِرٍز:                فبرسي عوَهيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 35داًطجَيبى  :تعذاد 

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(: ضْرام صبدق ًژاد دقيقِ 90هذت كالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 
. 

 طٌض ّ ُدْ -ػقابػٌْاى دسط :  

 ُذف کلی دسط 

اًْاع ادتی ُدْ ّ ههذذ ّ ُهضل دس اضهؼاس ًْیسهٌذگاى آضٌایی تا صًذگی، افکاس ّ اضؼاس دکتش پشّیض ًاتل خاًلشی ّ 

 فاسسی صتاى ّ تفاّت آًِا تا ادتیات اسّپا ّ سّش هقالَ ًْیسی
 

 اهداف جزئی : 
 

 دستاسٍ ی صًذگی ّ آثاس دکتش پشّیض ًاتِل خاًلشی

 خْاًص ّ تْضیسات ضِش ػقاب اص دکتش خاًلشی

آى دس کتة ًْیسٌذگاى ّ ضاػشاى فاسسی صتاى ّ تشسسی دستاسٍ ی اًْاع ادتی طٌض، ُدْ ُضل ّ ًوًَْ ُایی اص 

 آى تا آثاس طٌض آهیض ادتیات اسّپا

 تشسسی تفاّت اقثاط، تْاسد ّ ًوًَْ ُایی اص آثاس ًْیسٌذگاى ّ ضؼشا

 دستاسٍ سّش تسقیق ّ هقالَ ًْیسی ّ هشازل هختلف تِیَ هقالَ

 

 سخٌشاًی ّپشسص ّپاسخ روش آموزش :             

 کاهپیْتش ،تختَ ّایت تشد،هاژیک ّایت تشد،کتورژپروٍيذيَ امکانات آموزشی : 

 سخي ضیشیي پاسسی منبع درس  :

  دقيِ 20هذت زهبى:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :    

 دقيقِ 20هذت زهبى:      

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جمع بندی و نتیجه گیری 

 5 هذت زهبى :    دقيقِ  ارزشیابی درس 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 

 
 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ سيسدّن

 کارشناسی /پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:                          پرستاریگروه آموزشی:                                         پرستاری: دانشکده

 30/1/99تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

 16-18سبعت:             ضٌبِرٍز:                فبرسي عوَهيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 35تعذاد داًطجَيبى  :

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(: ضْرام صبدق ًژاد دقيقِ 90هذت كالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 
. 

 آضٌایی تا افکاس ّ سثک ضؼش هؼاصش -ًْیسی سّش تسقیق ّ هقالَػٌْاى دسط :  

 ُذف کلی دسط 

آضٌایی ّ ضٌاخت ضاػشاى هؼاصش ّ ضیٍْ ی ًْیسٌذگی آًِا ّ تأثیش تش دیگشاى ُوشاٍ تا خْاًص صسیر هٌتخثهی اص 

 اضؼاس ضؼشای هؼاصش
 اهداف جزئی : 

 
سٌتی تْخْد آّسد ّ هخالفت ُا دستاسٍ ی ادتیات هؼاصش ّ تغییشاتی کَ ضؼش هؼاصش دس تفکش ّ قالة ُای ضؼش 

 ّ  آضٌایی هشدم فاسسی صتاى تا ایي قالة ضؼشی ّ  اًْاع آى

 دستاسٍ ًیوا یْضیح: صًذگی ًاهَ، آثاس ّ افکاس ّ سثک ضاػشیص

 خْاًص ضؼش دس ضة سشد صهستاًی اص ًیوا یْضیح ّ تفسیش آى

ادتی ایي ضؼشخْاًص ضؼش داستاًی ًَ تاصٍ اص ًیوا یْضیح ّ تْضیسات ّ تشسسی ًکات   

 دستاسٍ ُْضٌگ اتتِاج آثاس، صدگی ًاهَ ّ افکاسش ّ تدلی آى دس ضؼشش

 خْاًص ضؼش هشخاى اص ُْضٌگ اتتِاج ّ تْضیر ّ تفسیش ایي ضؼش

 

 سخٌشاًی ّپشسص ّپاسخ روش آموزش :             

 کاهپیْتش ،تختَ ّایت تشد،هاژیک ّایت تشد،کتورژپروٍيذيَ امکانات آموزشی : 

 سخي ضیشیي پاسسی درس  : منبع

  دقيِ 20هذت زهبى:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :    

 دقيقِ 20هذت زهبى:      

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جمع بندی و نتیجه گیری 

 5 :    دقيقِ هذت زهبى  ارزشیابی درس 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



  

 
 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ چْبردّن
 

 کارشناسی /پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:                          پرستاریگروه آموزشی:                                         پرستاری: دانشکده

 31/1/99تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

 16-18سبعت:              يکطٌبِرٍز:                فبرسي عوَهيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 35داًطجَيبى  :تعذاد 

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(: ضْرام صبدق ًژاد دقيقِ 90هذت كالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 

. 

 داستاى کْتاٍ کْتاٍ ّ ضؼش کْتاٍػٌْاى دسط :  

 ُذف کلی دسط 

 آضٌایی تا ضؼشُای هیٌیوالیستی ّ ُایکْ
 

 اهداف جزئی : 
 

 آضٌایی تا ًْیسٌذگاى فاسسی صتاى

 آضٌایی تا ًْیسٌذگاًی کَ اضؼاس کْتاٍ سشّدٍ اًذ

 خْاًص اًْاع ضؼش کْتاٍ ّ داستاى کْتاٍ

 

 سخٌشاًی ّپشسص ّپاسخ روش آموزش :             

 کاهپیْتش ،تختَ ّایت تشد،هاژیک ّایت تشد،کتورژپروٍيذيَ امکانات آموزشی : 

 سخي ضیشیي پاسسی درس  :منبع 

  دقيِ 20هذت زهبى:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :    

 دقيقِ 20هذت زهبى:      

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جمع بندی و نتیجه گیری 

 5 :    دقيقِهذت زهبى   ارزشیابی درس 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 

  

 
 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ پبًسدّن

 کارشناسی /پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:                          پرستاریگروه آموزشی:                                         پرستاری: دانشکده

 6/2/99تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

 16-18سبعت:              ضٌبِرٍز:                فبرسي عوَهيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 35داًطجَيبى  :تعذاد 

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(: ضْرام صبدق ًژاد دقيقِ 90هذت كالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 
. 

 سیة -ًذای آباصػٌْاى دسط :  

 ُذف کلی دسط 

خههْاًص ضهؼشش ّ ضهٌاخت اضهؼاس طٌضآهیههض ّ آضهٌایی تها افکهاس، صًهذگی ّ سههثک ًْیسهٌذگی دکتهش ضهفیؼی کهذکٌی ّ 

 تْضیساتی دستاسٍ خط ّ ًگاسش فاسسی
 اهداف جزئی : 

 
 دستاسٍ آثاس ّ افکاس هسوذ سضا ضفیؼی کذکٌی

 خْاًص ضؼش کْچ تٌفطَ ُا

 دستاسٍ ضؼش کْتاٍ ّ  اًْاع ضؼش ّ هثالِایی اص ایي گًَْ ضؼش اص  ٌذ ضاػش هؼاصش

ُایی اص ایي ًْع ادتی دستاسٍ داستاى کْتاٍ کْتاٍ ّ ًوًَْ  

 دستاسٍ فشیذّى تْللی ّ آثاسش ّ خْاًص قطؼاتی طٌضآهیض اص هْضْع اختالط

 تیاى تْضیساتی دس سّش ًگاسش خط فاسسی ُوشاٍ تا ًوًَْ ُای دسست ًْیسی

 

 سخٌشاًی ّپشسص ّپاسخ روش آموزش :             

 تشد،هاژیک ّایت تشدکاهپیْتش ،تختَ ّایت ،کتورژپروٍيذيَ امکانات آموزشی : 

 سخي ضیشیي پاسسی منبع درس  :

  دقيِ 20هذت زهبى:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :    

 دقيقِ 20هذت زهبى:      

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جمع بندی و نتیجه گیری 

 5 هذت زهبى :    دقيقِ  ارزشیابی درس 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



  

 
 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ ضبًسدّن

 کارشناسی /پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:                          پرستاریگروه آموزشی:                                         پرستاری: دانشکده

 13/2/99تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

 16-18سبعت:             ضٌبِرٍز:                فبرسي عوَهيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 35تعذاد داًطجَيبى  :

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(: ضْرام صبدق ًژاد دقيقِ 90هذت كالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 
. 

 داستاى اػشاتی ّ سثْی آبػٌْاى دسط :  

 ُذف کلی دسط 

ضاػشاًی کَ اضؼاس ػشفاًی سشّدٍ اًهذ ّ تهأثیش ػشفهاى تهش هاًهذگاسی ادتیهات فاسسهی ّ ضٌاخت ػشفاى ّ تصْف ّ 

 آضٌایی تا  ٌذ ضاػش ػشفاًی ّ خْاًص صسیر اضؼاس آًِا
 اهداف جزئی : 

دستاسٍ ادتیات ػشفاًی ّ تأثیش ادتیات ػشفاًی دس صتاى فاسسی ّ هاًذگاسی ایي ًْع ضؼش دس تاسیخ ادتیات ایشاى ّ 

ضاػشاًی کَ دس صهیٌَ ُای دیٌی ّ ػشفاًی سشّدٍ اًذ.تضسگتشیي   

 دستاسٍ ی هْلْی افکاس ّ آثاسش ّ تأثیشش تش ضؼشای دیگش

 خْاًص ضؼش اػشاتی ّ سثْی آب ّ تشسسی ًکات ػشفاًی ّ اخالقی ّ ًکات ادتی ایي ضؼش

 

 سخٌشاًی ّپشسص ّپاسخ روش آموزش :             

 کاهپیْتش ،تختَ ّایت تشد،هاژیک ّایت تشد،کتورژپروٍيذيَ امکانات آموزشی : 

 سخي ضیشیي پاسسی منبع درس  :

  دقيِ 20هذت زهبى:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :    

 دقيقِ 20هذت زهبى:      

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جمع بندی و نتیجه گیری 

 5 هذت زهبى :    دقيقِ  ارزشیابی درس 

 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ ّفذّن

 کارشناسی /پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:                          پرستاریگروه آموزشی:                                         پرستاری: دانشکده

 14/2/99تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

 16-18سبعت:              يکطٌبِرٍز:               فبرسي عوَهيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 35تعذاد داًطجَيبى  :

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(: ضْرام صبدق ًژاد دقيقِ 90هذت كالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 

. 

 دّلت ػطق ّ سشگطتَ تادیَػٌْاى دسط :  

 ُذف کلی دسط 

 خْاًص دّ ًْع ضؼش اص هْلْی ّ ضٌاخت صًذگی، افکاس ّ اضؼاس زافظ
 

 اهداف جزئی : 
 خْاًص ضؼش سشگطتَ تادیَ ّ هي ّ تْ اص هْلْی ُوشاٍ تا تْضیسات آى

 دستاسٍ زافظ، سثک صًذگی ّ افکاس اّ

 خْاًص ّ تفسیش ضؼش هیل تَ ًازق اص زافظ

 

 سخٌشاًی ّپشسص ّپاسخ روش آموزش :             

 کاهپیْتش ،تختَ ّایت تشد،هاژیک ّایت تشد،کتورژپروٍيذيَ امکانات آموزشی : 

 سخي ضیشیي پاسسی منبع درس  :

  دقيِ 20هذت زهبى:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :    

 دقيقِ 20هذت زهبى:      

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جمع بندی و نتیجه گیری 

 5 هذت زهبى :    دقيقِ  ارزشیابی درس 

 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ ّجذّن

 کارشناسی /پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:                          پرستاریگروه آموزشی:                                         پرستاری: دانشکده

 20/2/99تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

 16-18سبعت:             ضٌبِرٍز:                فبرسي عوَهيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 35تعذاد داًطجَيبى  :

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(: ضْرام صبدق ًژاد دقيقِ 90هذت كالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 
. 

 هیل تَ ًازق –سخي زافظ ػٌْاى دسط :  

 ُذف کلی دسط 

 آضٌایی تا تفسیش ّ تْضیر بضالی اص زافظ ّ تْضیر ّ تفسیش ضؼش پیش ٌگی اص هْلْی
 

 اهداف جزئی : 
خْاًص ضؼش بضلی دیگش اص زافظ تا ًام ًصیثَ ی اصل ّ تفسیش ّ تْضیر بضل ّ ًکات ّ آسایَ ُای ادتی ّ 

 اضاسات قشآى آى

ّ تْضیسات دسط قصَ ی پیش ٌگی اص هْلْیخْاًص   

 

 

 سخٌشاًی ّپشسص ّپاسخ روش آموزش :             

 کاهپیْتش ،تختَ ّایت تشد،هاژیک ّایت تشد،کتورژپروٍيذيَ امکانات آموزشی : 

 سخي ضیشیي پاسسی منبع درس  :

  دقيِ 20هذت زهبى:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :    

 دقيقِ 20هذت زهبى:      

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جمع بندی و نتیجه گیری 

 5 هذت زهبى :    دقيقِ  ارزشیابی درس 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ ًَزدّن

 /پرستاریکارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:                          پرستاریگروه آموزشی:                                         پرستاری: دانشکده

 21/2/99تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

 16-18سبعت:              يکطٌبِرٍز:                فبرسي عوَهيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 35تعذاد داًطجَيبى  :

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 بِ ترتيب حرٍف الفبب(: ضْرام صبدق ًژاد هذرسيي) دقيقِ 90هذت كالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 

. 

 هست ّ پاسسا -سَ تاسػٌْاى دسط :  

 ُذف کلی دسط 

آضههٌایی تهها افکههاس، صًههذگی ًاهههَ ّ سههثک ًْیسههٌذگی خههالل آل  ازوههذ ّ خههْاًص هقههذاسی اص آثههاس ّ هؼشفههی آى تههَ  

 داًطدْیاى
 اهداف جزئی : 

تاس خالل آل ازوذ تْسط داًطدْیاىخْاًص داستاى سَ   

 خْاًص ضؼش هست ّ پاسسا اص سؼذی ّ تفاّت هفِْم ایي ضؼش تا داستاى سَ تاس خالل آل ازوذ

 

 سخٌشاًی ّپشسص ّپاسخ روش آموزش :             

 کاهپیْتش ،تختَ ّایت تشد،هاژیک ّایت تشد،کتورژپروٍيذيَ امکانات آموزشی : 

 پاسسیسخي ضیشیي  منبع درس  :

  دقيِ 20هذت زهبى:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :    

 دقيقِ 20هذت زهبى:      

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جمع بندی و نتیجه گیری 

 5 هذت زهبى :    دقيقِ  ارزشیابی درس 

 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي هركس هطبلعبت

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 

  

 
 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ بيستن

 کارشناسی /پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:                          پرستاریگروه آموزشی:                                         پرستاری: دانشکده

 27/2/99تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

 16-18سبعت:             ضٌبِرٍز:                فبرسي عوَهيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 35تعذاد داًطجَيبى  :

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس: 3 ٍاحذ:تعذاد 

 هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(: ضْرام صبدق ًژاد دقيقِ 90هذت كالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 
. 

 گضاسش ًْیسی -زشتَ ی تفشقَػٌْاى دسط :  

 ُذف کلی دسط 

 آضٌایی تا اضؼاس تسش طْیل ّ ضاػشاًی کَ دس ایي سثک ضؼش سشّدٍ اًذ ّ تْضیر اًْاع گضاسش ًْیسی 
 

 اهداف جزئی : 
 خْاًص ّ تفسیش ًوًَْ ای اص تسش طْیل اتْالقاسن زالت

دستاسٍ ًْضتي صسیر گضاسش ّ خْاًص  ٌذ ًوًَْ اص گضاسش ًْیسی ّ تشسسی صسیر یا بلط تْدى ایي ًْع 

 گضاسش ُا

 خْاًص دّ ًْع گضاسش کاسی داًطدْیاى پشستاسی ّ تشسسی آًِا

 

 سخٌشاًی ّپشسص ّپاسخ روش آموزش :             

 کاهپیْتش ،تختَ ّایت تشد،هاژیک ّایت تشد،کتورژپروٍيذيَ امکانات آموزشی : 

 سخي ضیشیي پاسسی منبع درس  :

  دقيِ 20هذت زهبى:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :    

 دقيقِ 20هذت زهبى:      

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جمع بندی و نتیجه گیری 

 5 هذت زهبى :    دقيقِ  ارزشیابی درس 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



  

 
 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ بيست ٍ يکن

 کارشناسی /پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:                          پرستاریگروه آموزشی:                                         پرستاری: دانشکده

 28/2/99تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

 16-18سبعت:              يکطٌبِرٍز:                فبرسي عوَهيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 35تعذاد داًطجَيبى  :

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(: ضْرام صبدق ًژاد دقيقِ 90هذت كالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 

. 

 هسشاب ػطق -یادآّسی ًطاًَ ُای ًگاسضیػٌْاى دسط :  

 ُذف کلی دسط 

 یادآّسی ًطاًَ ُای ًگاسضی خط فاسسی ّ آضٌایی تا تفٌي ُا ّ زاضش خْاتی ُای ادتا 
 

 اهداف جزئی : 
 خْاًص دسط تْسط داًطدْیاى

 زل توشیي ّ ًطاًَ گزاسی هتي توشیي ّ تْضیساتی دستاسٍ آى

 خْاًص ّ تْضیر ّ تفسیش ًکات، هؼاًی ّ آسایَ ُای ادتی ضؼش هسشاب ػطق اص ًظاهی گٌدَ ای

 

 

 سخٌشاًی ّپشسص ّپاسخ روش آموزش :             

 کاهپیْتش ،تختَ ّایت تشد،هاژیک ّایت تشد،کتورژپروٍيذيَ امکانات آموزشی : 

 سخي ضیشیي پاسسی منبع درس  :

  دقيِ 20هذت زهبى:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :    

 دقيقِ 20هذت زهبى:      

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جمع بندی و نتیجه گیری 

 5 هذت زهبى :    دقيقِ  ارزشیابی درس 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ بيست ٍ دٍم
 

 کارشناسی /پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:                          پرستاریگروه آموزشی:                                         پرستاری: دانشکده

 3/3/99تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

 16-18سبعت:            ضٌبِرٍز:                فبرسي عوَهيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 35تعذاد داًطجَيبى  :

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(: ضْرام صبدق ًژاد دقيقِ 90هذت كالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 

. 

 هدٌْى ّ هشّسی تش داستاى لیلی ّ هدٌْى ًظاهی سیطَ داستاى لیلی ّػٌْاى دسط :  

 ُذف کلی دسط 

 آضٌایی تا سیطَ داستاًی لیلی ّ هدٌْى ّ هشّسی تش ایي داستاى
 

 اهداف جزئی : 
 خْاًص صسیر ضؼش لیلی ّ هدٌْى

 تشسسی ّ تفسیش ایي ضؼش ّ ًکات ادتی ّ آسایَ ُای آى

 

 

 سخٌشاًی ّپشسص ّپاسخ روش آموزش :             

 کاهپیْتش ،تختَ ّایت تشد،هاژیک ّایت تشد،کتورژپروٍيذيَ امکانات آموزشی : 

 سخي ضیشیي پاسسی منبع درس  :

  دقيِ 20هذت زهبى:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :    

 دقيقِ 20هذت زهبى:      

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جمع بندی و نتیجه گیری 

 5 هذت زهبى :    دقيقِ  ارزشیابی درس 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 
 

  

 
 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ بيست ٍ سَم

 کارشناسی /پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:                          پرستاریگروه آموزشی:                                         پرستاری: دانشکده

 10/3/99تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

 16-18سبعت:           ضٌبِرٍز:                فبرسي عوَهيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 35تعذاد داًطجَيبى  :

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(: ضْرام صبدق ًژاد دقيقِ 90هذت كالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 
. 

 بضل تْی هِش  -تفٌي ُا ّ زاضش خْاتی ُای ادتاػٌْاى دسط :  

 ُذف کلی دسط 

 آضٌایی تا ًقص ّ زاضش خْاتی ُای ادتا ّ تْضیر ضِشت سؼذی دس خِاى
 

 اهداف جزئی : 
 خْاًص اضؼاس تفٌٌی ضؼشا ّ تْضیر آًِا

 خْاًص بضل تْی هِش اص سؼذی ّ تشسسی ّ تْضیساتی دستاسٍ ًکات ادتی آى

خْتی ّ صیثایی ّ خواس هستی ّ تْضیسات ّ تفسیش دقایق ضؼش ّ افکاس سؼذی  -1دّ بضل دیگش سؼذی خْاًص 

 دس آى

 

 سخٌشاًی ّپشسص ّپاسخ روش آموزش :             

 کاهپیْتش ،تختَ ّایت تشد،هاژیک ّایت تشد،کتورژپروٍيذيَ امکانات آموزشی : 

 سخي ضیشیي پاسسی منبع درس  :

  دقيِ 20هذت زهبى:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :    

 دقيقِ 20هذت زهبى:      

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جمع بندی و نتیجه گیری 

 5 هذت زهبى :    دقيقِ  ارزشیابی درس 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ بيست ٍ چْبرم
 

 کارشناسی /پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:                          پرستاریگروه آموزشی:                                         پرستاری: دانشکده

 11/3/99تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل دٍم سبل تحصيلي  :  

 16-18سبعت:              يکطٌبِرٍز:                فبرسي عوَهيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 35تعذاد داًطجَيبى  :

 ضْرام صبدق ًژاد هسئَل درس: 3 ٍاحذ:تعذاد 

 هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(: ضْرام صبدق ًژاد دقيقِ 90هذت كالس: 

 8931تاریخ بازنگری: بهمن ماه 

. 

 بضل خیال اًگیض –خواس هستی ػٌْاى دسط :  

 ُذف کلی دسط 

 بضل خواس هستی اص سؼذیآضٌایی تا 
 

 اهداف جزئی : 
 خْاًص دسست بضل خواس هستی 

 تْضیر ّ تفسیش بضل ّ تشسسی ًکات ادتی آى

 تشسسی صًذگی سُی هؼیشی ّ سثک ضؼشی اّ

 خْاًص ضؼش ّ تْضیر ّ تفسیش آى

 سخٌشاًی ّپشسص ّپاسخ روش آموزش :             

 کاهپیْتش ،تختَ ّایت تشد،هاژیک ّایت تشد،کتورژپروٍيذيَ امکانات آموزشی : 

 سخي ضیشیي پاسسی درس  :منبع 

  دقيِ 20هذت زهبى:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت زهبى :    

 دقيقِ 10هذت زهبى :    

 دقيقِ 20هذت زهبى:      

  5 هذت زهبى :    دقيقِ جمع بندی و نتیجه گیری 

 5 :    دقيقِهذت زهبى   ارزشیابی درس 

پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبىداًطکذُ علَم   

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 
 


