
 
 

 

  

 
 

 

 جلسه آماده سازی

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                   گروه آموزشی:  پرستاری                                                پرستاری:   هدانشکد

 10/7/0011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  
 

 

 01-8 ساعت:                          روز:   شنبه
 01-01شنبه                  ساعت: روز:    چهار

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/7/0011تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :    
Warm-up  
    

 هدف جلسه :

   تشکیل گروه های واتساپی و تماس با نمايندگان دانشجويان برای هماهنگی های الزم 
 

 

 جلسه مقدمه

 

 پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                   گروه آموزشی:  پرستاری                                                پرستاری:   هدانشکد

 1070011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  
 

 

 01-8 ساعت:                          روز:   شنبه
 01-01روز:    چهارشنبه                  ساعت: 

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/7/0011تاريخ تدوين 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

 عنوان جلسه :    
Introduction  
    

 هدف جلسه :

 صحبت و آشنایی با دانشجویان و پاسخ به سواالت احتمالی
 
 

 

 جلسه اول
 

 پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                   گروه آموزشی:  پرستاری                                                پرستاری:   هدانشکد

 1870011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 پیش دانشگاهیزبان نام درس )واحد(  :  
 

 

 01-8 ساعت:                          روز:   شنبه
 01-01روز:    چهارشنبه                  ساعت: 

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/7/0011تدوين  تاريخ
 

 عنوان جلسه :    
Five tasty foods to boost your health (1) 
    

 هدف جلسه :  
 ) اصول دستور زبان( هیپا یساختار ها یریادگی

 دامنه لغات شیافزا
 چهارگانه زبان یو آموزش مهارتها تیتقو

 زبان یریادگیبا فنون  ییآشنا
 

 اهداف اختصاصی 
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 
 

     یروش آموزش :     مجاز
 

      
 دي: سامانه نو یامکانات آموزش

 
 :   متعاقبا اعالم خواهد شد یآموزش تیفعال

 
 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

 
 منبع درس :

A preparatory step toward academic reading comprehension 
 

 



 جلسه دوم 
 

 پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                   گروه آموزشی:  پرستاری                                                پرستاری:   هدانشکد

 080011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  
 

 

 01-8 ساعت:                          روز:   شنبه
 01-01روز:    چهارشنبه                  ساعت: 

 نظری واحد:نوع 
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/7/0011تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :    
  Five tasty foods to boost your health (1) 
 

 هدف جلسه :  
 ) اصول دستور زبان( هیپا یساختار ها یریادگی

 دامنه لغات شیافزا
 چهارگانه زبان یو آموزش مهارتها تیتقو

 زبان یریادگیبا فنون  ییآشنا
 

 اهداف اختصاصی 
 
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 
 

     یروش آموزش :     مجاز
 

      
 دي: سامانه نو یامکانات آموزش

 
 :   متعاقبا اعالم خواهد شد یآموزش تیفعال

 
 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

 
 منبع درس :

A preparatory step toward academic reading comprehension 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جلسه سوم
 

 پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                   گروه آموزشی:  پرستاری                                                پرستاری:   هدانشکد

 880011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  
 

 

 01-8 ساعت:                          روز:   شنبه
 01-01روز:    چهارشنبه                  ساعت: 

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/7/0011تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :    
   Five tasty foods to boost your health (2) 
 

 هدف جلسه :  
 ) اصول دستور زبان( هیپا یساختار ها یریادگی

 دامنه لغات شیافزا
 چهارگانه زبان یو آموزش مهارتها تیتقو

 زبان یریادگیبا فنون  ییآشنا
 
 

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

     یروش آموزش :     مجاز
 

      
 دي: سامانه نو یامکانات آموزش

 
 :   متعاقبا اعالم خواهد شد یآموزش تیفعال

 
 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

 
 منبع درس :

A preparatory step toward academic reading comprehension 
 

 

چهارمجلسه   

 پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                   گروه آموزشی:  پرستاری                                                پرستاری:   هدانشکد

 0180011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  
 

 

 01-8 ساعت:                          روز:   شنبه
 01-01روز:    چهارشنبه                  ساعت: 



 نظری واحد:نوع 
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/7/0011تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :    
  

 Five tasty foods to boost your health (2) 
 

 هدف جلسه :  
 ) اصول دستور زبان( هیپا یساختار ها یریادگی

 دامنه لغات شیافزا
 چهارگانه زبان یو آموزش مهارتها تیتقو

 زبان یریادگیبا فنون  ییآشنا
 
 

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

     یآموزش :     مجازروش 
 

      
 دي: سامانه نو یامکانات آموزش

 
 :   متعاقبا اعالم خواهد شد یآموزش تیفعال

 
 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

 
 منبع درس :

A preparatory step toward academic reading comprehension 
 

 

پنجم  جلسه  

 پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                   گروه آموزشی:  پرستاری                                                پرستاری:   هدانشکد

 0480011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  
 

 

 01-8 ساعت:                          روز:   شنبه
 01-01روز:    چهارشنبه                  ساعت: 

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/7/0011تاريخ تدوين 
 



 عنوان جلسه :    
   Unit:3 A computer system 

 
 هدف جلسه :  

 ) اصول دستور زبان( هیپا یساختار ها یریادگی
 دامنه لغات شیافزا
 چهارگانه زبان یو آموزش مهارتها تیتقو

 زبان یریادگیبا فنون  ییآشنا
 
 

 اهداف اختصاصی 

 
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 
 

     یروش آموزش :     مجاز
 

      
 دي: سامانه نو یامکانات آموزش

 
 :   متعاقبا اعالم خواهد شد یآموزش تیفعال

 
 شدعنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد 

 
 منبع درس :

A preparatory step toward academic reading comprehension 
 

 

ششم جلسه  

 پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                   گروه آموزشی:  پرستاری                                                پرستاری:   هدانشکد

 0180011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  
 

 

 01-8 ساعت:                          روز:   شنبه
 01-01روز:    چهارشنبه                  ساعت: 

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 04کالس: مدت 

 01/7/0011تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :    
    
Unit:3 A computer system 

 
 هدف جلسه : 

 ) اصول دستور زبان( هیپا یساختار ها یریادگی 
 دامنه لغات شیافزا



 چهارگانه زبان یو آموزش مهارتها تیتقو
 زبان یریادگیبا فنون  ییآشنا

 
 

 اهداف اختصاصی 
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 
 

     یروش آموزش :     مجاز
 

      
 دينو : سامانه یامکانات آموزش

 
 :   متعاقبا اعالم خواهد شد یآموزش تیفعال

 
 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

 
 منبع درس :

A preparatory step toward academic reading comprehension 
 

 

هفتم جلسه  

 پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                   پرستاری گروه آموزشی:                                                 پرستاری:   هدانشکد

 1180011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  
 

 

 01-8 ساعت:                          روز:   شنبه
 01-01روز:    چهارشنبه                  ساعت: 

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/7/0011تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :    
 Unit 4  Mercury contamination   

 هدف جلسه : 
 ) اصول دستور زبان( هیپا یساختار ها یریادگی 

 دامنه لغات شیافزا
 چهارگانه زبان یو آموزش مهارتها تیتقو

 زبان یریادگیبا فنون  ییآشنا
 

 اهداف اختصاصی 

 
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 
 



     یروش آموزش :     مجاز
 

      
 دي: سامانه نو یامکانات آموزش

 
 :   متعاقبا اعالم خواهد شد یآموزش تیفعال

 
 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

 
 منبع درس :

A preparatory step toward academic reading comprehension 
 

 

 

 

 

هشتم جلسه  

 پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                   گروه آموزشی:  پرستاری                                                پرستاری:   هدانشکد

 1180011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  
 

 

 01-8 ساعت:                          روز:   شنبه
 0104-01روز:    چهارشنبه                  ساعت: 

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/7/0011تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :    
Mercury Contamination 
    

 هدف جلسه :  
 ) اصول دستور زبان( هیپا یساختار ها یریادگی

 دامنه لغات شیافزا
 چهارگانه زبان یو آموزش مهارتها تیتقو

 زبان یریادگیبا فنون  ییآشنا
 
 

 اهداف اختصاصی 
 
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 
 

     یروش آموزش :     مجاز



 
      

 دي: سامانه نو یامکانات آموزش
 

 :   متعاقبا اعالم خواهد شد یآموزش تیفعال
 

 : متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون
 

 منبع درس :
A preparatory step toward academic reading comprehension 
 

 

نهم جلسه  

 پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                   گروه آموزشی:  پرستاری                                                پرستاری:   هدانشکد

 310011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  
 

 

 01-8 ساعت:                          روز:   شنبه
 0104-01روز:    چهارشنبه                  ساعت: 

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی درس: مسئول 3 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/7/0011تاريخ تدوين 
 

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

 هدف جلسه :  
 ) اصول دستور زبان( هیپا یساختار ها یریادگی

 دامنه لغات شیافزا
 چهارگانه زبان یو آموزش مهارتها تیتقو

 زبان یریادگیبا فنون  ییآشنا
 
 

 اهداف اختصاصی 
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 
 

     یروش آموزش :     مجاز
 

      
 دي: سامانه نو یامکانات آموزش

 
 :   متعاقبا اعالم خواهد شد یآموزش تیفعال

 
 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

 



 منبع درس :
A preparatory step toward academic reading comprehension 
 

 

دهم جلسه  

 پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                   گروه آموزشی:  پرستاری                                                پرستاری:   هدانشکد

 610011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  
 

 

 01-8 ساعت:                          روز:   شنبه
 01-01روز:    چهارشنبه                  ساعت: 

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/7/0011تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :    
    

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

 هدف جلسه : 
 ) اصول دستور زبان( هیپا یساختار ها یریادگی 

 دامنه لغات شیافزا
 چهارگانه زبان یو آموزش مهارتها تیتقو

 زبان یریادگیبا فنون  ییآشنا
 
 

 اهداف اختصاصی 
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 
 

     یروش آموزش :     مجاز
 

      
 دي: سامانه نو یامکانات آموزش

 
 :   متعاقبا اعالم خواهد شد یآموزش تیفعال

 
 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

 
 منبع درس :

A preparatory step toward academic reading comprehension 
 

 

 

 



يازدهم جلسه  

 پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                   گروه آموزشی:  پرستاری                                                پرستاری:   هدانشکد

 0310011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  
 

 

 01-8 ساعت:                          روز:   شنبه
 0104-01روز:    چهارشنبه                  ساعت: 

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/7/0011تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :    
Water: How much water should you drink every day? 
 

 هدف جلسه :  
 ) اصول دستور زبان( هیپا یساختار ها یریادگی

 دامنه لغات شیافزا
 چهارگانه زبان یو آموزش مهارتها تیتقو

 زبان یریادگیبا فنون  ییآشنا
 
 

 اهداف اختصاصی 

 
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 
 

     یروش آموزش :     مجاز
 

      
 دي: سامانه نو یامکانات آموزش

 
 :   متعاقبا اعالم خواهد شد یآموزش تیفعال

 
 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

 
 منبع درس :

A preparatory step toward academic reading comprehension 
 

 

دوازدهم جلسه  

 پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                   گروه آموزشی:  پرستاری                                                پرستاری:   هدانشکد

 0710011 ارائه درس :تاريخ  0010-0011سال تحصیلی  :  



 زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  
 

 

 01-8 ساعت:                          روز:   شنبه
 01-01روز:    چهارشنبه                  ساعت: 

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/7/0011تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :    
   Water: How much water should you drink every day? 
 

 هدف جلسه : 
 ) اصول دستور زبان( هیپا یساختار ها یریادگی

 دامنه لغات شیافزا
 چهارگانه زبان یو آموزش مهارتها تیتقو

 زبان یریادگیبا فنون  ییآشنا
  

 
 اهداف اختصاصی 

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 
 

     یمجاز    روش آموزش : 
 

      
 دي: سامانه نو یامکانات آموزش

 
 :   متعاقبا اعالم خواهد شد یآموزش تیفعال

 
 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

 
 منبع درس :

A preparatory step toward academic reading comprehension 
 

 

 

 

 

سیزدهم جلسه  

 پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                   گروه آموزشی:  پرستاری                                                پرستاری:   هدانشکد

 1110011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  
 

 01-8 ساعت:                          روز:   شنبه
 01-01روز:    چهارشنبه                  ساعت: 



 

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/7/0011تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :    
Water: How much water should you drink every day? 
    

 هدف جلسه :  
 ) اصول دستور زبان( هیپا یساختار ها یریادگی

 دامنه لغات شیافزا
 چهارگانه زبان یو آموزش مهارتها تیتقو

 زبان یریادگیبا فنون  ییآشنا
 

 
 اهداف اختصاصی 

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 
 

     یروش آموزش :     مجاز
 

      
 دي: سامانه نو یامکانات آموزش

 
 :   متعاقبا اعالم خواهد شد یآموزش تیفعال

 
 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

 
 منبع درس :

A preparatory step toward academic reading comprehension 
 

 

چهاردهم جلسه  

 پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                   گروه آموزشی:  پرستاری                                                پرستاری:   هدانشکد

 1710011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  
 

 

 01-8 ساعت:                          روز:   شنبه
 01-01روز:    چهارشنبه                  ساعت: 

 نظری واحد:نوع 
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 



 01/7/0011تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :    
Sound location 

    
 هدف جلسه :  

 ) اصول دستور زبان( هیپا یساختار ها یریادگی
 دامنه لغات شیافزا
 چهارگانه زبان یو آموزش مهارتها تیتقو

 زبان یریادگیبا فنون  ییآشنا
 
 

 اهداف اختصاصی 
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 
 

     یروش آموزش :     مجاز
 

      
 دي: سامانه نو یامکانات آموزش

 
 :   متعاقبا اعالم خواهد شد یآموزش تیفعال

 
 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

 
 منبع درس :

A preparatory step toward academic reading comprehension 
 

 

 

پانزدهم جلسه  

 پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                   گروه آموزشی:  پرستاری                                                پرستاری:   هدانشکد

 0010011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  
 

 

 01-8 ساعت:                          روز:   شنبه
 01-01روز:    چهارشنبه                  ساعت: 

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/7/0011تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :    
   Sound location 

 
 هدف جلسه :  

 ) اصول دستور زبان( هیپا یساختار ها یریادگی



 دامنه لغات شیافزا
 چهارگانه زبان یو آموزش مهارتها تیتقو

 زبان یریادگیبا فنون  ییآشنا
 
 

 اهداف اختصاصی 

 
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 
 

     یروش آموزش :     مجاز
 

      
 دي: سامانه نو یامکانات آموزش

 
 :   متعاقبا اعالم خواهد شد یآموزش تیفعال

 
 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

 
 منبع درس :

A preparatory step toward academic reading comprehension 
 
 

 

شانزدهم جلسه  

 پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                   گروه آموزشی:  پرستاری                                                پرستاری:   هدانشکد

 0010011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  
 

 

 01-8 ساعت:                          روز:   شنبه
 01-01روز:    چهارشنبه                  ساعت: 

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 04کالس: مدت 

 01/7/0011تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :    
What doctors are doing about headaches , and what you can do 

    
 هدف جلسه :  

 ) اصول دستور زبان( هیپا یساختار ها یریادگی
 دامنه لغات شیافزا
 چهارگانه زبان یو آموزش مهارتها تیتقو

 زبان یریادگیبا فنون  ییآشنا
 
 

 اهداف اختصاصی 
 



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 

 
     یروش آموزش :     مجاز

 
      

 دي: سامانه نو یامکانات آموزش
 

 :   متعاقبا اعالم خواهد شد یآموزش تیفعال
 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد
 

 منبع درس :
A preparatory step toward academic reading comprehension 
 

 

هفدهم جلسه  

 پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                   گروه آموزشی:  پرستاری                                                پرستاری:   هدانشکد

 00010011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  
 

 

 01-8 ساعت:                          روز:   شنبه
 01-01روز:    چهارشنبه                  ساعت: 

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/7/0011تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :    
   What doctors are doing about headaches , and what you can do 

 
 هدف جلسه :  

 ) اصول دستور زبان( هیپا یساختار ها یریادگی
 دامنه لغات شیافزا
 چهارگانه زبان یو آموزش مهارتها تیتقو

 زبان یریادگیبا فنون  ییآشنا
 
 

 اهداف اختصاصی 
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 
 

     یروش آموزش :     مجاز
 

      



 دي: سامانه نو یامکانات آموزش
 

 :   متعاقبا اعالم خواهد شد یآموزش تیفعال
 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد
 

 منبع درس :
A preparatory step toward academic reading comprehension 
 

 

هجدهم جلسه  

 پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                   گروه آموزشی:  پرستاری                                                پرستاری:   هدانشکد

 04/01/0011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  
 

 

 01-8 ساعت:                          روز:   شنبه
 01-01روز:    چهارشنبه                  ساعت: 

 نظری واحد: نوع
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/7/0011تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :    
   What doctors are doing about headaches , and what you can do 

 
 هدف جلسه :  

 ) اصول دستور زبان( هیپا یساختار ها یریادگی
 دامنه لغات شیافزا
 چهارگانه زبان یو آموزش مهارتها تیتقو

 زبان یریادگیبا فنون  ییآشنا
 
 

 اهداف اختصاصی 
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 
 

     یروش آموزش :     مجاز
 

      
 دي: سامانه نو یامکانات آموزش

 
 :   متعاقبا اعالم خواهد شد یآموزش تیفعال

 
 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

 
 منبع درس :

A preparatory step toward academic reading comprehension 



 

 

 

 

 

نوزدهم جلسه  

 پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                   گروه آموزشی:  پرستاری                                                پرستاری:   هدانشکد

 08010011 ارائه درس :تاريخ  0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  
 

 

 01-8 ساعت:                          روز:   شنبه
 01-01روز:    چهارشنبه                  ساعت: 

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/7/0011تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :    
   Bamboo 

 هدف جلسه :  
 ) اصول دستور زبان( هیپا یساختار ها یریادگی

 دامنه لغات شیافزا
 چهارگانه زبان یو آموزش مهارتها تیتقو

 زبان یریادگیبا فنون  ییآشنا
 
 

 اهداف اختصاصی 
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 
 

     یروش آموزش :     مجاز
 

      
 دي: سامانه نو یامکانات آموزش

 
 :   متعاقبا اعالم خواهد شد یآموزش تیفعال

 
 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

 
 منبع درس :

A preparatory step toward academic reading comprehension 
 

 



ه بیستمجلس  

 پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                   گروه آموزشی:  پرستاری                                                پرستاری:   هدانشکد

 14010011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  
 

 

 01-8 ساعت:                          روز:   شنبه
 01-01ساعت:      روز:    چهارشنبه             

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/7/0011تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :    
   Bamboo 

 
 هدف جلسه : 

 ) اصول دستور زبان( هیپا یساختار ها یریادگی 
 دامنه لغات شیافزا
 چهارگانه زبان یو آموزش مهارتها تیتقو

 زبان یریادگیبا فنون  ییآشنا
 
 

 اهداف اختصاصی 
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 
 

     یروش آموزش :     مجاز
 

      
 دي: سامانه نو یامکانات آموزش

 
 :   متعاقبا اعالم خواهد شد یآموزش تیفعال

 
 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

 
 منبع درس :

A preparatory step toward academic reading comprehension 
 

 

بیست يکم جلسه  

 

 پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                   گروه آموزشی:  پرستاری                                                پرستاری:   هدانشکد

 11010011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  



 زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  
 

 

 01-8 ساعت:                          روز:   شنبه
 01-01روز:    چهارشنبه                  ساعت: 

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/7/0011تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :    
   Bamboo 

 
 هدف جلسه :  

 ) اصول دستور زبان( هیپا یساختار ها یریادگی
 دامنه لغات شیافزا
 چهارگانه زبان یو آموزش مهارتها تیتقو

 زبان یریادگیبا فنون  ییآشنا
 
 

 اهداف اختصاصی 
 

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 
 

     یروش آموزش :     مجاز
 

      
 دي: سامانه نو یامکانات آموزش

 
 :   متعاقبا اعالم خواهد شد یآموزش تیفعال

 
 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

 
 منبع درس :

A preparatory step toward academic reading comprehension 
 

 

مرور جلسه  

 پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                   گروه آموزشی:  پرستاری                                                پرستاری:   هدانشکد

 1000011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان پیش دانشگاهینام درس )واحد(  :  
 

 

 01-8 ساعت:                          روز:   شنبه
 0104-01روز:    چهارشنبه                  ساعت: 

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 3 تعداد واحد:



 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/7/0011تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :    
Review  
    

 هدف جلسه :

 مرور دروس تدريس شده در طول ترم، پاسخ به سواالت، رفع اشکال 
 

 


