
  

 
 

 مجازی زبان پیش دانشگاهی (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول

 اتاق عملکارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:           اتاق عملگروه آموزشی:                         پرستاری حضرت زینب )س(: دانشکد

 1/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-400سال تحصیلی  :  

 10-12 ساعت:                             شنبهروز:  زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 19 دانشجويان  :تعداد 

 سید حنان کشفی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید حنان کشفی :مدرس 40مدت کالس: 

 1/9/99 بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

                                                                                        Five tasty foods to boost your health (1):  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 یادگیری ساختار های پایه ) اصول دستور زبان( .1

 افزایش دامنه لغات .2

 تقویت و آموزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 فنون یادگیری زبانآشنایی با  .4

 

 :  اختصاصیاهداف 
Upon completion of this chapter,you should be able to:
name some tasty foods which may boost your health
name their benefits to our health 
know about the benefits of eating avocados, tomato-based foods, and fish 

 

 ترکیبی       /         مجازی    حضوری         /    روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : 

  A preparatory step toward academic reading comprehension                                 منبع درس :
 

 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

 



 

  

 
 

 مجازی زبان پیش دانشگاهی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه دوم
کارشناسی اتاق مقطع / رشته تحصیلی:           گروه آموزشی :  اتاق عمل                       پرستاری حضرت زینب )س(: دانشکد

 عمل

 5/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-400سال تحصیلی  :  

 10-12 ساعت:                             شنبهچهارروز:  زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 19 تعداد دانشجويان  :

 سید حنان کشفی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید حنان کشفی :مدرس 40مدت کالس: 

 1/9/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                                                                        Five tasty foods to boost your health (1):  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 یادگیری ساختار های پایه ) اصول دستور زبان( .1

 افزایش دامنه لغات .2

 تقویت و آموزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 فنون یادگیری زبانآشنایی با  .4

 :  اختصاصیاهداف 
Upon completion of this chapter,you should be able to:
name some tasty foods which may boost your health
name their benefits to our health 
know about the benefits of eating avocados, tomato-based foods, and fish 

 

 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : 

  A preparatory step toward academic reading comprehension                                 منبع درس :
 

 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

 



 

  

 
 

 مجازی زبان پیش دانشگاهی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه سوم
کارشناسی اتاق مقطع / رشته تحصیلی:           گروه آموزشی :  اتاق عمل                       پرستاری حضرت زینب )س(: دانشکد

 عمل

 8/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-400سال تحصیلی  :  

 10-12 ساعت:                             شنبهروز:  زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 19 تعداد دانشجويان  :

 سید حنان کشفی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید حنان کشفی :مدرس 40مدت کالس: 

 1/9/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                                                                        Five tasty foods to boost your health (2):  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 یادگیری ساختار های پایه ) اصول دستور زبان( .1

 افزایش دامنه لغات .2

 تقویت و آموزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 فنون یادگیری زبانآشنایی با  .4

 :  اختصاصیاهداف 
Upon completion of this chapter,you should be able to:
know about benefits of eating oranges 
name some benefits of eating nuts 

 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : 

  A preparatory step toward academic reading comprehension                                 منبع درس :
 

 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

 



  

 
 

 مجازی زبان پیش دانشگاهی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 چهارمجلسه 
کارشناسی اتاق مقطع / رشته تحصیلی:           گروه آموزشی :  اتاق عمل                       پرستاری حضرت زینب )س(: دانشکد

 عمل

 15/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-400سال تحصیلی  :  

 10-12 ساعت:                             شنبهروز:  زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 19 تعداد دانشجويان  :

 سید حنان کشفی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید حنان کشفی :مدرس 40مدت کالس: 

 1/9/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                                                                        Five tasty foods to boost your health (2):  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 یادگیری ساختار های پایه ) اصول دستور زبان( .1

 افزایش دامنه لغات .2

 تقویت و آموزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 فنون یادگیری زبانآشنایی با  .4

 

 :  اختصاصیاهداف 
Upon completion of this chapter,you should be able to:
know about benefits of eating oranges 
name some benefits of eating nuts 

 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : 

  A preparatory step toward academic reading comprehension                                 منبع درس :
 

 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

 



 

  

 
 

 مجازی زبان پیش دانشگاهی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه پنجم
کارشناسی اتاق مقطع / رشته تحصیلی:           گروه آموزشی :  اتاق عمل                       پرستاری حضرت زینب )س(: دانشکد

 عمل

 19/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-400سال تحصیلی  :  

 10-12 ساعت:                             شنبهچهارروز:  زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 19 تعداد دانشجويان  :

 سید حنان کشفی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید حنان کشفی :مدرس 40مدت کالس: 

 1/9/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                                                                                                         A computer system:  جلسهعنوان 

 :  جلسههدف کلی 

 یادگیری ساختار های پایه ) اصول دستور زبان( .1

 افزایش دامنه لغات .2

 تقویت و آموزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنون یادگیری زبان .4

 

 :  اختصاصیاهداف 
Upon completion of this chapter,you should be able to:
Name subsystems of a computer system 

Know about the performance of the subsystems 

Explain how bats avoid objects in their path 

 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : 

  A preparatory step toward academic reading comprehension                                 منبع درس :
 

 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

 



 

  

 
 

 مجازی زبان پیش دانشگاهی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه ششم
کارشناسی اتاق مقطع / رشته تحصیلی:           گروه آموزشی :  اتاق عمل                       پرستاری حضرت زینب )س(: دانشکد

 عمل

 22/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-400سال تحصیلی  :  

 10-12 ساعت:                             شنبهروز:  زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 19 تعداد دانشجويان  :

 سید حنان کشفی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید حنان کشفی :مدرس 40مدت کالس: 

 1/9/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                                                                                                  Mercury Contamination:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 یادگیری ساختار های پایه ) اصول دستور زبان( .1

 افزایش دامنه لغات .2

 تقویت و آموزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنون یادگیری زبان .4

 :  اختصاصیاهداف 
Upon completion of this chapter,you should be able to:
Know where mercury contamination come from 

Know why should we be concerned about mercury in fish 

Name the sources of the energy 

 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : 

  A preparatory step toward academic reading comprehension                                 منبع درس :
 

 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

 



 

  

 
 

 مجازی زبان پیش دانشگاهی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه هفتم
کارشناسی اتاق مقطع / رشته تحصیلی:           گروه آموزشی :  اتاق عمل                       پرستاری حضرت زینب )س(: دانشکد

 عمل

 26/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-400سال تحصیلی  :  

 10-12 ساعت:                             شنبهروز:  زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 19 تعداد دانشجويان  :

 سید حنان کشفی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید حنان کشفی :مدرس 40مدت کالس: 

 1/9/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                                                                                                  Mercury Contamination:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 یادگیری ساختار های پایه ) اصول دستور زبان( .1

 افزایش دامنه لغات .2

 تقویت و آموزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنون یادگیری زبان .4

 :  اختصاصیاهداف 
Upon completion of this chapter,you should be able to:
Know where mercury contamination come from 

Know why should we be concerned about mercury in fish 

Name the sources of the energy 

 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : 

  A preparatory step toward academic reading comprehension                                 منبع درس :
 

 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

 



  

 
 

 مجازی زبان پیش دانشگاهی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه هشتم
کارشناسی اتاق مقطع / رشته تحصیلی:           گروه آموزشی :  اتاق عمل                       پرستاری حضرت زینب )س(: دانشکد

 عمل

 29/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-400سال تحصیلی  :  

 10-12 ساعت:                             شنبهروز:  زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 19 تعداد دانشجويان  :

 سید حنان کشفی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید حنان کشفی :مدرس 40مدت کالس: 

 1/9/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                                                  ?Do you know how much sugar is needed in your diet:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 یادگیری ساختار های پایه ) اصول دستور زبان( .1

 افزایش دامنه لغات .2

 تقویت و آموزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 زبانآشنایی با فنون یادگیری  .4

 :  اختصاصیاهداف 
Upon completion of this chapter,you should be able to:
Know if sugar should be completely excluded from our daily diets?if yes why? 

Name what the top sources of added sugar are 

Know how we can be healthier consumers 

 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : 

  A preparatory step toward academic reading comprehension                                 منبع درس :
 

 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

 



  

 

 

 مجازی زبان پیش دانشگاهی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه نهم
کارشناسی اتاق مقطع / رشته تحصیلی:           گروه آموزشی :  اتاق عمل                       پرستاری حضرت زینب )س(: دانشکد

 عمل

 6/10/99 تاريخ ارائه درس : 99-400سال تحصیلی  :  

 10-12 ساعت:                             شنبهروز:  زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 19 تعداد دانشجويان  :

 سید حنان کشفی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید حنان کشفی :مدرس 40مدت کالس: 

 1/9/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                                                  ?Do you know how much sugar is needed in your diet:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 یادگیری ساختار های پایه ) اصول دستور زبان( .1

 افزایش دامنه لغات .2

 تقویت و آموزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 زبانآشنایی با فنون یادگیری  .4

 :  اختصاصیاهداف 
Upon completion of this chapter,you should be able to:
Know if sugar should be completely excluded from our daily diets?if yes why? 

Name what the top sources of added sugar are 

Know how we can be healthier consumers 

 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : 

  A preparatory step toward academic reading comprehension                                 منبع درس :
 

 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

 



  

 
 

 مجازی زبان پیش دانشگاهی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه دهم
کارشناسی اتاق مقطع / رشته تحصیلی:           گروه آموزشی :  اتاق عمل                       پرستاری حضرت زینب )س(: دانشکد

 عمل

 10/10/99 تاريخ ارائه درس : 99-400سال تحصیلی  :  

 10-12 ساعت:                             شنبهچهار روز:  زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 19 تعداد دانشجويان  :

 سید حنان کشفی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید حنان کشفی :مدرس 40مدت کالس: 

 1/9/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                                                              ?How much water should you drink every day:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 یادگیری ساختار های پایه ) اصول دستور زبان( .1

 افزایش دامنه لغات .2

 تقویت و آموزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 یادگیری زبانآشنایی با فنون  .4

 :  اختصاصیاهداف 
Upon completion of this chapter,you should be able to:
Know how much drink does everybody need during the day? 

Know how much of the body`s weight is water 

Define dehydration 

Explain the replacement approach to water intake 

 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : 

  A preparatory step toward academic reading comprehension                                 منبع درس :
 

 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

 



  

 
 

 مجازی زبان پیش دانشگاهی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه يازدهم
کارشناسی اتاق مقطع / رشته تحصیلی:           گروه آموزشی :  اتاق عمل                       پرستاری حضرت زینب )س(: دانشکد

 عمل

 13/10/99 تاريخ ارائه درس : 99-400سال تحصیلی  :  

 10-12 ساعت:                             شنبهروز:  زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 19 تعداد دانشجويان  :

 سید حنان کشفی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید حنان کشفی :مدرس 40مدت کالس: 

 1/9/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                                                              ?How much water should you drink every day:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 یادگیری ساختار های پایه ) اصول دستور زبان( .1

 افزایش دامنه لغات .2

 تقویت و آموزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 یادگیری زبانآشنایی با فنون  .4

 :  اختصاصیاهداف 
Upon completion of this chapter,you should be able to:
Know how much drink does everybody need during the day? 

Know how much of the body`s weight is water 

Define dehydration 

Explain the replacement approach to water intake 

 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : 

  A preparatory step toward academic reading comprehension                                 منبع درس :
 

 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

 



 

  

 
 

 مجازی زبان پیش دانشگاهی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه دوازدهم
کارشناسی اتاق مقطع / رشته تحصیلی:           گروه آموزشی :  اتاق عمل                       پرستاری حضرت زینب )س(: دانشکد

 عمل

 20/10/99 تاريخ ارائه درس : 99-400سال تحصیلی  :  

 10-12 ساعت:                             شنبهروز:  زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 19 تعداد دانشجويان  :

 سید حنان کشفی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید حنان کشفی :مدرس 40مدت کالس: 

 1/9/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                                                                                                               Sound Location:  جلسهعنوان 

 : جلسههدف کلی 

 یادگیری ساختار های پایه ) اصول دستور زبان( .1

 افزایش دامنه لغات .2

 تقویت و آموزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

  آشنایی با فنون یادگیری زبان .4

 

 :  اختصاصیاهداف 
Upon completion of this chapter,you should be able to:
Know how can human beings locate sound sources 

Explain how Man’s changes to the physical environment have improved his way of life. 

 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : 

  A preparatory step toward academic reading comprehension                                 منبع درس :
 

 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

 



  

 
 

 مجازی زبان پیش دانشگاهی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه سیزدهم
کارشناسی اتاق مقطع / رشته تحصیلی:           گروه آموزشی :  اتاق عمل                       پرستاری حضرت زینب )س(: دانشکد

 عمل

 24/10/99 تاريخ ارائه درس : 99-400سال تحصیلی  :  

 10-12 ساعت:                             شنبهچهارروز:  زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 19 تعداد دانشجويان  :

 سید حنان کشفی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید حنان کشفی :مدرس 40مدت کالس: 

 1/9/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                                      What doctors are doing about headaches and what you can do:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 یادگیری ساختار های پایه ) اصول دستور زبان( .1

 افزایش دامنه لغات .2

 تقویت و آموزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنون یادگیری زبان .4

 :  اختصاصیاهداف 
Upon completion of this chapter,you should be able to:
Define migrane headache and explain what is it like 

Name the underlying causes of migrane headache 

Name the methods of treatment for migrane headache 

 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : 

  A preparatory step toward academic reading comprehension                                 منبع درس :
 

 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

 



  

 
 

 مجازی زبان پیش دانشگاهی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه چهاردهم
کارشناسی اتاق مقطع / رشته تحصیلی:           گروه آموزشی :  اتاق عمل                       پرستاری حضرت زینب )س(: دانشکد

 عمل

 27/10/99 تاريخ ارائه درس : 99-400سال تحصیلی  :  

 10-12 ساعت:                             شنبهروز:  زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 19 تعداد دانشجويان  :

 سید حنان کشفی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید حنان کشفی :مدرس 40مدت کالس: 

 1/9/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                                                                                                      Traditional Remedies:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 یادگیری ساختار های پایه ) اصول دستور زبان( .1

 افزایش دامنه لغات .2

 تقویت و آموزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنون یادگیری زبان .4

 :  اختصاصیاهداف 
Upon completion of this chapter,you should be able to:
Know whether experts believe that traditional remedies are helpful 

Name the herbal remedies 

Name the diseases that have been proved to be healed by herbal remedies 

 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : 

  A preparatory step toward academic reading comprehension                                 منبع درس :
 

 دقیقهمدت زمان:       )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

 



  

 
 

 مجازی زبان پیش دانشگاهی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه پانزدهم
کارشناسی اتاق مقطع / رشته تحصیلی:           گروه آموزشی :  اتاق عمل                       پرستاری حضرت زینب )س(: دانشکد

 عمل

 4/11/99 تاريخ ارائه درس : 99-400سال تحصیلی  :  

 10-12 ساعت:                             شنبهروز:  زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 19 تعداد دانشجويان  :

 سید حنان کشفی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید حنان کشفی :مدرس 40مدت کالس: 

 1/9/99 تدوين / بازنگری:تاريخ 
 

                                                                                                                      Traditional Remedies:  جلسهعنوان 

 :  جلسههدف کلی 

 یادگیری ساختار های پایه ) اصول دستور زبان( .1

 افزایش دامنه لغات .2

 تقویت و آموزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنون یادگیری زبان .4

 

 :  اختصاصیاهداف 
Upon completion of this chapter,you should be able to:
Know whether experts believe that traditional remedies are helpful 

Name the herbal remedies 

Name the diseases that have been proved to be healed by herbal remedies 

 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : 

  A preparatory step toward academic reading comprehension                                 منبع درس :
 

 دقیقهمدت زمان:       )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

 علوم پزشکیمرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



  

 

 

 مجازی زبان پیش دانشگاهی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه شانزدهم
کارشناسی اتاق مقطع / رشته تحصیلی:           گروه آموزشی :  اتاق عمل                       پرستاری حضرت زینب )س(: دانشکد

 عمل

 8/11/99 تاريخ ارائه درس : 99-400سال تحصیلی  :  

 10-12 ساعت:                             شنبهچهارروز:  زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 19 تعداد دانشجويان  :

 سید حنان کشفی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید حنان کشفی :مدرس 40مدت کالس: 

 1/9/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                                                                             The interaction of plants and animals:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 یادگیری ساختار های پایه ) اصول دستور زبان( .1

 افزایش دامنه لغات .2

 تقویت و آموزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنون یادگیری زبان .4

 :  اختصاصیاهداف 
Upon completion of this chapter,you should be able to:
Name the elements that animals and plants have 

Name the sources that these elements are obtained 

Know what forms proteins, fats and carbohydrates 

 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : 

  A preparatory step toward academic reading comprehension                                 منبع درس :
 

 دقیقهمدت زمان:       )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

 علوم پزشکیمرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



  

 

 

 مجازی زبان پیش دانشگاهی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه هفدهم
کارشناسی اتاق مقطع / رشته تحصیلی:           گروه آموزشی :  اتاق عمل                       پرستاری حضرت زینب )س(: دانشکد

 عمل

 11/11/99 تاريخ ارائه درس : 99-400سال تحصیلی  :  

 10-12 ساعت:                             شنبهروز:  زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 19 تعداد دانشجويان  :

 سید حنان کشفی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید حنان کشفی :مدرس 40مدت کالس: 

 1/9/99 تدوين / بازنگری: تاريخ
 

                                                                                           The adverse effect of drinking alcohol:  جلسهعنوان 

 : جلسههدف کلی 

 یادگیری ساختار های پایه ) اصول دستور زبان( .1

 افزایش دامنه لغات .2

 آموزش مهارتهای چهارگانه زبانتقویت و  .3

  آشنایی با فنون یادگیری زبان .4

 

 :  اختصاصیاهداف 
Upon completion of this chapter,you should be able to:
Define dementia 

Know whether there is a connection between alcoholism and dementia 

Explain how alcohol affects the brain 

Know if alcohol bring about Alzheimer`s 

Define Korsakoff`s syndrome 

s 

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : 

  A preparatory step toward academic reading comprehension                                 منبع درس :
 

 دقیقهمدت زمان:       )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

 علوم پزشکیمرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



 

  

 

 مجازی زبان پیش دانشگاهی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه هجدهم
کارشناسی اتاق مقطع / رشته تحصیلی:           گروه آموزشی :  اتاق عمل                       پرستاری حضرت زینب )س(: دانشکد

 عمل

 18/11/99 تاريخ ارائه درس : 99-400سال تحصیلی  :  

 10-12 ساعت:                             شنبهروز:  زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 19 تعداد دانشجويان  :

 سید حنان کشفی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید حنان کشفی :مدرس 40مدت کالس: 

 1/9/99 تدوين / بازنگری: تاريخ
 

                                                                                           The adverse effect of drinking alcohol:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 یادگیری ساختار های پایه ) اصول دستور زبان( .1

 افزایش دامنه لغات .2

 آموزش مهارتهای چهارگانه زبانتقویت و  .3

 آشنایی با فنون یادگیری زبان .4

 :  اختصاصیاهداف 
Upon completion of this chapter,you should be able to:
Define dementia 

Know whether there is a connection between alcoholism and dementia 

Explain how alcohol affects the brain 

Know if alcohol bring about Alzheimer`s 

Define Korsakoff`s syndrome 

 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : 

  A preparatory step toward academic reading comprehension                                 منبع درس :
 

 دقیقه   مدت زمان:    )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

 علوم پزشکیمرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



 

  

 
 

 مجازی زبان پیش دانشگاهی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه نوزدهم
کارشناسی اتاق مقطع / رشته تحصیلی:           گروه آموزشی :  اتاق عمل                       پرستاری حضرت زینب )س(: دانشکد

 عمل

 22/11/99 تاريخ ارائه درس : 99-400سال تحصیلی  :  

 10-12 ساعت:                             شنبهچهار روز: زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 19 تعداد دانشجويان  :

 سید حنان کشفی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید حنان کشفی :مدرس 40مدت کالس: 

 1/9/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                                                                                                           Time management:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 زبان(یادگیری ساختار های پایه ) اصول دستور  .1

 افزایش دامنه لغات .2

 تقویت و آموزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنون یادگیری زبان .4

 :  اختصاصیاهداف 
Upon completion of this chapter,you should be able to:
Say what time management is 

Name the skill necessary for success in the university 

Say why time management is difficult for university students 

Define peer pressure 

 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : 

  A preparatory step toward academic reading comprehension                                 منبع درس :
 

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

 آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و توسعه 

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



  

 

 

 مجازی زبان پیش دانشگاهی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه بیستم
کارشناسی اتاق مقطع / رشته تحصیلی:           گروه آموزشی :  اتاق عمل                       پرستاری حضرت زینب )س(: دانشکد

 عمل

 25/11/99 تاريخ ارائه درس : 99-400سال تحصیلی  :  

 10-12 ساعت:                             شنبهروز:  زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 19 تعداد دانشجويان  :

 سید حنان کشفی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید حنان کشفی :مدرس 40مدت کالس: 

 1/9/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                                                                                                           Time management:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 زبان(یادگیری ساختار های پایه ) اصول دستور  .1

 افزایش دامنه لغات .2

 تقویت و آموزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنون یادگیری زبان .4

 :  اختصاصیاهداف 
Upon completion of this chapter,you should be able to:
Say what time management is 

Name the skill necessary for success in the university 

Say why time management is difficult for university students 

Define peer pressure 

 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : 

  A preparatory step toward academic reading comprehension                                 منبع درس :
 

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

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز 

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



  

 

 مجازی زبان پیش دانشگاهی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه بیست و يکم
 

کارشناسی اتاق تحصیلی:مقطع / رشته            گروه آموزشی :  اتاق عمل                       پرستاری حضرت زینب )س(: دانشکد
 عمل

 2/12/99 تاريخ ارائه درس : 99-400سال تحصیلی  :  

 10-12 ساعت:                             شنبهروز:  زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 19 تعداد دانشجويان  :

 سید حنان کشفی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید حنان کشفی :مدرس 40مدت کالس: 

 1/9/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                                                                                                         Circulatory System:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 دستور زبان(یادگیری ساختار های پایه ) اصول  .1

 افزایش دامنه لغات .2

 تقویت و آموزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنون یادگیری زبان .4

 :  اختصاصیاهداف 
Upon completion of this chapter,you should be able to:
Define the circulatory system 

Know why it is important to keep our circulatory system work at its best 

 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : 

  A preparatory step toward academic reading comprehension                                 منبع درس :
 

 دقیقهمدت زمان:       )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

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز 

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



  

 
 

 

 مجازی زبان پیش دانشگاهی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه بیست و دوم
 

کارشناسی اتاق مقطع / رشته تحصیلی:           گروه آموزشی :  اتاق عمل                       پرستاری حضرت زینب )س(: دانشکد
 عمل

 6/12/99 تاريخ ارائه درس : 99-400سال تحصیلی  :  

 10-12 ساعت:                             شنبهچهارروز:  زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 19 تعداد دانشجويان  :

 سید حنان کشفی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید حنان کشفی :مدرس 40مدت کالس: 

 1/9/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                                                                                                         Circulatory System:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 زبان(یادگیری ساختار های پایه ) اصول دستور  .1

 افزایش دامنه لغات .2

 تقویت و آموزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنون یادگیری زبان .4

 :  اختصاصیاهداف 
Upon completion of this chapter,you should be able to:
Define the circulatory system 

Know why it is important to keep our circulatory system work at its best 

 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : 

  A preparatory step toward academic reading comprehension                                 منبع درس :
 

 دقیقهمدت زمان:       )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

 علوم پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



 

  

 
 

 مجازی زبان پیش دانشگاهی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه بیست و سوم
کارشناسی اتاق مقطع / رشته تحصیلی:           گروه آموزشی :  اتاق عمل                       پرستاری حضرت زینب )س(: دانشکد

 عمل

 9/12/99 تاريخ ارائه درس : 99-400سال تحصیلی  :  

 10-12 ساعت:                             شنبهروز:  زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 19 تعداد دانشجويان  :

 سید حنان کشفی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید حنان کشفی :مدرس 40مدت کالس: 

 1/9/99 تدوين / بازنگری: تاريخ
 

                                                                                                                                           Bamboo:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 یادگیری ساختار های پایه ) اصول دستور زبان( .1

 دامنه لغاتافزایش  .2

 تقویت و آموزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنون یادگیری زبان .4

 :  اختصاصیاهداف 
Upon completion of this chapter,you should be able to:
Know whether Bamboo is the most important plant in the world? If yes why? 

Know what are all the purposes Bamboo is used for? 

Name the things that are made of Bamboo 

 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : 

  A preparatory step toward academic reading comprehension                                 منبع درس :
 

 دقیقه   مدت زمان:    )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

 علوم پزشکیمرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



  

 
 

 مجازی زبان پیش دانشگاهی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه بیست و چهارم
 

اتاق کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:           گروه آموزشی :  اتاق عمل                       پرستاری حضرت زینب )س(: دانشکد
 عمل

 16/12/99 تاريخ ارائه درس : 99-400سال تحصیلی  :  

 10-12 ساعت:                             شنبهروز:  زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 19 تعداد دانشجويان  :

 سید حنان کشفی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید حنان کشفی :مدرس 40مدت کالس: 

 1/9/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                                                                                                                           Bamboo:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 دستور زبان(یادگیری ساختار های پایه ) اصول  .1

 افزایش دامنه لغات .2

 تقویت و آموزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنون یادگیری زبان .4

 :  اختصاصیاهداف 
Upon completion of this chapter,you should be able to:
Know whether Bamboo is the most important plant in the world? If yes why? 

Know what are all the purposes Bamboo is used for? 

Name the things that are made of Bamboo 

 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : 

  A preparatory step toward academic reading comprehension                                 منبع درس :
 

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

 آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و توسعه 

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 


