
 
 

 

  

 
 

 ترکیبی(lesson Planروزانه )طرح درس 

 

 جلسه ی اول

 
 مقطع / رشته تحصیلی: گروه آموزشی:  اتاق عمل                                                 دانشکده: پرستاری                                

 کارشناسی اتاق عمل

 18/11/1401تاريخ ارائه درس :  1402-1401سال تحصیلی  :  

 زبان عمومینام درس )واحد(  :  
 

 
 10-8ساعت:                                سه شنبهروز:   

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 حسینی  مسئول درس: سید علی 3تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 8/11/1401تاريخ تدوين 

 
 عنوان جلسه :      

Dealing with Unknown vocabulary 
 

 هدف کلی :  
1. Use reading skills to read texts more smoothly. 

2. Skim the reading assignments for a general overview. 

3. Scan the reading assignments for specific pieces of information. 

4. Read texts with more comprehension. 

5. Understand the organization of a reading selection much better. 
 

 اهداف اختصاصی:
After reading this unit, the student will be able to: 

1. Find out what clues the sentence and/or the text provide for you. 

2. Use these clues to guess the meaning of unknown words. 

3. Understand what the main parts of the words are (prefix, stem, suffix). 

4. Use stems, prefixes and suffixes to guess the meaning of words 

5. Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 
 

   حضوری روش آموزش :

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر امکانات آموزشی :  

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

  improving reading skills منبع درس :

  دقیقه 15مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:   

  دقیقه  15مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه ی دوم 

 
 مقطع / رشته تحصیلی: گروه آموزشی:  اتاق عمل                                                 دانشکده: پرستاری                                

 کارشناسی اتاق عمل

 18/11/1401تاريخ ارائه درس :  1402-1401سال تحصیلی  :  

 زبان عمومینام درس )واحد(  :  
 

 
 10-8ساعت:                                سه شنبهروز:   

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 حسینی  مسئول درس: سید علی 3تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 8/11/1401تاريخ تدوين 

 
 عنوان جلسه :      

Dealing with Unknown vocabulary 
 

 هدف کلی :  
1. Use reading skills to read texts more smoothly. 

2. Skim the reading assignments for a general overview. 

3. Scan the reading assignments for specific pieces of information. 

4. Read texts with more comprehension. 

5. Understand the organization of a reading selection much better. 
 

 اهداف اختصاصی:
After reading this unit, the student will be able to: 

1. Find out what clues the sentence and/or the text provide for you. 

2. Use these clues to guess the meaning of unknown words. 

3. Understand what the main parts of the words are (prefix, stem, suffix). 

4. Use stems, prefixes and suffixes to guess the meaning of words 

5. Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 
 

   حضوری آموزش : روش



 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر امکانات آموزشی :  

 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

  improving reading skills منبع درس :

  دقیقه 15مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:   

  دقیقه  15مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوم جلسه
 

  مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی:  اتاق عمل                                                 دانشکده: پرستاری                                 
 کارشناسی اتاق عمل



 25/11/1401 تاريخ ارائه درس : 1402-1401سال تحصیلی  :  

 زبان عمومینام درس )واحد(  :  
 

 
 10-8ساعت:                                سه شنبهروز:   

 نظری نوع واحد:
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 حسینی  سید علی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 8/11/1401تاريخ تدوين 
 

      :  جلسهعنوان 

Dealing with Unknown vocabulary 
 

 :   کلی هدف
1. Use reading skills to read texts more smoothly. 

2. Skim the reading assignments for a general overview. 

3. Scan the reading assignments for specific pieces of information. 

4. Read texts with more comprehension. 

5. Understand the organization of a reading selection much better. 
 

 اهداف اختصاصی:
After reading this unit, the student will be able to: 

1. Find out what clues the sentence and/or the text provide for you. 

2. Use these clues to guess the meaning of unknown words. 

3. Understand what the main parts of the words are (prefix, stem, suffix). 

4. Use stems, prefixes and suffixes to guess the meaning of words 

5. Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 
 

   حضوری :روش آموزش 

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر  امکانات آموزشی : 

 

 متعاقبا اعالم خواهد شد فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

  improving reading skills منبع درس :

 دقیقه 15     :مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:   

  دقیقه  15مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 



 

چهارمجلسه 

مقطع / رشته تحصیلی: گروه آموزشی:  اتاق عمل                                                        دانشکده: پرستاری                                 
 دکتری عمومی

 25/11/1401تاريخ ارائه درس :  1402-1401سال تحصیلی  :  

 17-15ساعت:                                سه شنبهروز:    زبان عمومینام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 08/11/1401تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :   

Education: A Reflection of Society    
 هدف کلی :  

1. Use reading skills to read texts more smoothly. 

2. Skim the reading assignments for a general overview. 

3. Scan the reading assignments for specific pieces of information. 

4. Read texts with more comprehension. 

5. Understand the organization of a reading selection much better 
 

 اهداف اختصاصی:

After reading this unit, the student will be able to: 

1. Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

2. Explain if each educational system reflect the economy, values, social structure and problems 

in the society. 

3. Explain educational systems in Kenya, Japan, Britain and USA. 

4. Explain who international students are 

5. Explain why high school and college graduates go to colleges and universities far from their 

homes? 

6. Explain why institutions of higher learning want international students 

   مجازی آفالین   روش آموزش :

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر امکانات آموزشی :  

 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع 

  improving reading skills منبع درس :

  دقیقه 15مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:   

  دقیقه  15مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 

 

 پنجمجلسه 
 

 دکتری عمومیمقطع / رشته تحصیلی:                پزشکی تغذیه، گروه آموزشی:                     :   پرستاری                دانشکده

 2/12/1401تاريخ ارائه درس :  1402-1401سال تحصیلی  :  

 زبان عمومینام درس )واحد(  :  
 

 
 10-8ساعت:                                  سه شنبهروز:   

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 9008/11/1401تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :      

Education: A Reflection of Society 
 

 هدف کلی :  
1. Use reading skills to read texts more smoothly. 

2 .Skim the reading assignments for a general overview. 

3. Scan the reading assignments for specific pieces of information. 

4. Read texts with more comprehension. 

5. Understand the organization of a reading selection much better 
 اهداف اختصاصی:

After reading this unit, the student will be able to: 

1. Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

2. Explain if each educational system reflect the economy, values, social structure and problems 

in the society. 

3. Explain educational systems in Kenya, Japan, Britain and USA. 

4. Explain who international students are 

5. Explain why high school and college graduates go to colleges and universities far from their 

homes? 

6. Explain why institutions of higher learning want international students 

    مجازی آفالین   روش آموزش :

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر امکانات آموزشی :  

 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

  improving reading skills منبع درس :

  دقیقه 15زمان:      مدت مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:   

  دقیقه  15مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 

 

 ششم جلسه
 

مقطع / رشته تحصیلی:     گروه آموزشی:  اتاق عمل                                                    دانشکده: پرستاری                                 
 دکتری عمومی

 2/12/1401تاريخ ارائه درس :  1402-1401سال تحصیلی  :  

 زبان عمومینام درس )واحد(  :  
 

 
 17-15ساعت:                                 سه شنبهروز:   

 واحد: نظری نوع
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 9008/11/1401تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :     

 Education: A Reflection of Society 
 

 هدف کلی :  

1. Use reading skills to read texts more smoothly. 

2 .Skim the reading assignments for a general overview. 

3. Scan the reading assignments for specific pieces of information. 

4. Read texts with more comprehension. 

5. Understand the organization of a reading selection much better 
 اهداف اختصاصی:

After reading this unit, the student will be able to: 

1. Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

2. Explain if each educational system reflect the economy, values, social structure and problems 

in the society. 

3. Explain educational systems in Kenya, Japan, Britain and USA. 

4. Explain who international students are 

5. Explain why high school and college graduates go to colleges and universities far from their 

homes? 

6. Explain why institutions of higher learning want international students 

       حضوریروش آموزش :

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر امکانات آموزشی :  

 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

  improving reading skills منبع درس :

  دقیقه 15مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:   

  دقیقه  15مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 



 

 

 

 هفتمجلسه 
 

/ رشته تحصیلی: مقطع       گروه آموزشی:  اتاق عمل                                                    دانشکده: پرستاری                                 
 دکتری عمومی

 09/12/1401تاريخ ارائه درس :  1402-1401سال تحصیلی  :  

 زبان عمومینام درس )واحد(  :  
 

 
 10-8ساعت:                            سه شنبهروز:  

 واحد: نظرینوع 
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 9008/11/1401تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :      
How to Find the Road to Health and Longevity 

 

 هدف کلی :  

1. Scan the reading selection to find more exact or concise synonyms. 

2. Skim the reading selection to get a general idea of what it is about. 

3. Identify the meaning of some words such as vicious, contract, encounter, conviction and issue. 

4. Make inferences about what is not directly stated. 

5. Unscramble the group of words to make meaningful sentence. 

6. Use different parts of speech of words. 

7. Apply reading strategies to get the gist of meaning. 
 

 اهداف اختصاصی:

After reading this unit, the student will be able to: 

1 . Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

2. Identify the factors enhancing our health and longevity 

3. Explain the importance of sleep and its impact on our health 
 

       حضوریروش آموزش :

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر امکانات آموزشی :  

 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

  improving reading skills منبع درس :

  دقیقه 15مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:   

  دقیقه  15مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 



 

 

 

 هشتم جلسه
 

مقطع / رشته تحصیلی:     گروه آموزشی:  اتاق عمل                                                     دانشکده: پرستاری                                 
 دکتری عمومی

 09/12/1401تاريخ ارائه درس :  1402-1401سال تحصیلی  :  

 زبان عمومینام درس )واحد(  :  
 

 
 17-15ساعت:                              سه شنبهروز:   

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 9008/11/1401تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :      
How to Find the Road to Health and Longevity 

 هدف کلی :  

1. Scan the reading selection to find more exact or concise synonyms. 

2. Skim the reading selection to get a general idea of what it is about. 

3. Identify the meaning of some words such as vicious, contract, encounter, conviction and issue. 

4. Make inferences about what is not directly stated. 

5. Unscramble the group of words to make meaningful sentence. 

6. Use different parts of speech of words. 
 

 اهداف اختصاصی:

After reading this unit, the student will be able to: 

1. Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

2. Identify the factors enhancing our health and longevity 

3. Explain the importance of sleep and its impact on our health 
 

       حضوریروش آموزش :

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر امکانات آموزشی :  

 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

  improving reading skills منبع درس :

  دقیقه 15مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:   

  دقیقه  15مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 

 

 

 نهمجلسه 
 

مقطع / رشته               گروه آموزشی:  اتاق عمل                                                                         :   پرستاری                دانشکده
 دکتری عمومی تحصیلی

  16/12/1401تاريخ ارائه درس :  1402-1401سال تحصیلی  :  

 زبان عمومینام درس )واحد(  :  
 

 
 10-8ساعت:                                 سه شنبهروز:   

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 9008/11/1401تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :      

Sleep and health 
 

 هدف کلی :  

Scan the reading selection to find more exact or concise synonyms. 

2. Skim the reading selection to get a general idea of what it is about. 

3. Identify the meaning of some words such as vicious, contract, encounter, conviction and issue. 

4. Make inferences about what is not directly stated. 

5. Unscramble the group of words to make meaningful sentence. 
 

 اهداف اختصاصی:

 
After reading this unit, the student will be able to: 

1. Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

2. Identify the factors enhancing our health and longevity 

3. Explain the importance of sleep and its impact on our health 
 

       حضوریروش آموزش :

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر امکانات آموزشی :  

 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

  improving reading skills منبع درس :

  دقیقه 15مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:   



  دقیقه  15مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 دهمجلسه 
 

مقطع / رشته تحصیلی:             گروه آموزشی:  اتاق عمل                                                                      :   پرستاری               دانشکده
 دکتری عمومی

 16/12/1401تاريخ ارائه درس :  1402-1401سال تحصیلی  :  

 زبان عمومینام درس )واحد(  :  
 

 
 17-15ساعت:                               سه شنبهروز:   

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 9008/11/1401تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :      

Sleep and health 
 

 هدف کلی :  

Scan the reading selection to find more exact or concise synonyms. 

2. Skim the reading selection to get a general idea of what it is about. 

3. Identify the meaning of some words such as vicious, contract, encounter, conviction and issue. 

4. Make inferences about what is not directly stated. 

5. Unscramble the group of words to make meaningful sentence. 
 

 اهداف اختصاصی:

After reading this unit, the student will be able to: 

1. Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

2. Identify the factors enhancing our health and longevity 

3. Explain the importance of sleep and its impact on our health 
 

 

       حضوریروش آموزش :

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر امکانات آموزشی :  

 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

  improving reading skills منبع درس :

  دقیقه 15مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:   



  دقیقه  15مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 يازدهمجلسه 
 

مقطع / رشته تحصیلی:             گروه آموزشی:  اتاق عمل                                                                       :   پرستاری               دانشکده
 دکتری عمومی

 23/12/1401تاريخ ارائه درس :  1402-1401سال تحصیلی  :  

 زبان عمومینام درس )واحد(  :  
 

 
 10-8ساعت:                                 سه شنبهروز:   

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 9008/11/1401تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :      

Health and sleep  
 

 هدف کلی :  

Scan the reading selection to find more exact or concise synonyms. 

2. Skim the reading selection to get a general idea of what it is about. 

3. Identify the meaning of some words such as vicious, contract, encounter, conviction and issue. 

4. Make inferences about what is not directly stated. 

5. Unscramble the group of words to make meaningful sentence. 
 

 

 اهداف اختصاصی:

After reading this unit, the student will be able to: 

1. Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

2. Identify the factors enhancing our health and longevity 

3. Explain the importance of sleep and its impact on our health 

 

     مجازی آفالین   روش آموزش :

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر امکانات آموزشی :  

 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : متعاقبا 

  improving reading skills منبع درس :

  دقیقه 15مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:   



  دقیقه  15مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 دهمدوازجلسه 
 

دکتری مقطع / رشته تحصیلی:                گروه آموزشی:  پرستاری                            دانشکده: پرستاری                                 
 عمومی

 23/12/1401تاريخ ارائه درس :  1402-1401سال تحصیلی  :  

 زبان عمومینام درس )واحد(  :  
 

 
 17-15ساعت:                                  سه شنبهروز:   

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 9008/11/1401تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :     

 Consumerism and the Human Brain 
 

 هدف کلی :  

 

1. Scan for members of word families. 

2. Identify the meaning of words such as typical, floss, adventurous, gridlock, and sneakers. 

3. Understand different parts of speech. 

4. Analyze the compound words. 
 

 اهداف اختصاصی:

 

After reading this unit, the student will be able to: 

1. Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

2. Identify different methods of advertisement 

3. Explain why aromas have major effects on emotions 
 

 مجازی آفالین  روش آموزش :     

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر امکانات آموزشی :  

 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

  improving reading skills منبع درس :

  دقیقه 15مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:   



  دقیقه  15مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 سیزدهمجلسه 
 

مقطع / رشته تحصیلی:  گروه آموزشی:  اتاق عمل                                                        دانشکده: پرستاری                                 
 دکتری عمومی

 15/01/1402تاريخ ارائه درس :  1402-1401سال تحصیلی  :  

 زبان عمومینام درس )واحد(  :  
 

 
 10-8ساعت:                              سه شنبهروز:   

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 9008/11/1401تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :  

 Consumerism and the Human Brain 
 

 هدف کلی :  

1. Scan for members of word families. 

2. Identify the meaning of words such as typical, floss, adventurous, gridlock, and sneakers. 

3. Understand different parts of speech. 

4. Analyze the compound words 
 

 اهداف اختصاصی:

 

After reading this unit, the student will be able to: 

1. Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

2. Identify different methods of advertisement 

3. Explain why aromas have major effects on emotions 
 

       حضوریروش آموزش :

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر امکانات آموزشی :  

 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

  improving reading skills منبع درس :

  دقیقه 15مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:   



  دقیقه  15مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 چهاردهمجلسه 
 

مقطع / رشته تحصیلی:          گروه آموزشی:  اتاق عمل                                                   دانشکده: پرستاری                                 
 دکتری عمومی

 15/01/1402تاريخ ارائه درس :  1402-1401سال تحصیلی  :  

 زبان عمومینام درس )واحد(  :  
 

 
 17-15ساعت:                              سه شنبهروز:   

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 9008/11/1401تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :     

 Consumerism and the Human Brain 
 

 هدف کلی :  

1. Scan for members of word families. 

2. Identify the meaning of words such as typical, floss, adventurous, gridlock, and sneakers. 

3. Understand different parts of speech. 

4. Analyze the compound words 
 

 اهداف اختصاصی:

After reading this unit, the student will be able to: 

1. Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

2. Identify different methods of advertisement 

3. Explain why aromas have major effects on emotions 
 

       حضوریروش آموزش :

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر امکانات آموزشی :  

 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

  improving reading skills منبع درس :

  دقیقه 15مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:   



  دقیقه  15مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 پانزدهمجلسه 
 

مقطع / رشته تحصیلی:              گروه آموزشی:  اتاق عمل                                                                :   پرستاری                دانشکده
 دکتری عمومی

 22/01/1402تاريخ ارائه درس :  1402-1401سال تحصیلی  :  

 زبان عمومینام درس )واحد(  :  
 

 
 10-8ساعت:                                   سه شنبهروز:   

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 9008/11/1401تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :   

Child and Adolescent Health and Development    
 

 هدف کلی :  

1. Use reading skills to read texts more smoothly. 

2. Skim the reading assignments for a general overview. 

3. Scan the reading assignments for specific pieces of information. 

4. Read texts with more comprehension. 

5. Understand the organization of a reading selection much better 
 

 اهداف اختصاصی:

After reading this unit, the student will be able to: 

1. Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

2. Identify the diseases prevalent in neonates, infants, children and adolescents 

3. Identify disease preventive methods in neonates, infants, children and 

Adolescents 

4. Identify risky behaviors common among the adolescents 
 

       حضوریروش آموزش :

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر امکانات آموزشی :  

 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

  improving reading skills منبع درس :

  دقیقه 15مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  



  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:   

  دقیقه  15مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 شانزدهمجلسه 
 

مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  اتاق عمل                                                                      :   پرستاری              دانشکده
 دکتری عمومی

 22/01/1402تاريخ ارائه درس :  1402-1401سال تحصیلی  :  

 زبان عمومینام درس )واحد(  :  
 

 
 17-15ساعت:                              سه شنبهروز:   

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 9008/11/1401تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :  

     
Child and Adolescent Health and Development    

 

 هدف کلی :  

1. Use reading skills to read texts more smoothly. 

2. Skim the reading assignments for a general overview. 

3. Scan the reading assignments for specific pieces of information. 

4. Read texts with more comprehension. 

5. Understand the organization of a reading selection much better. 
 

 اهداف اختصاصی:

After reading this unit, the student will be able to: 

1. Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

2. Identify the diseases prevalent in neonates, infants, children and adolescents 

3. Identify disease preventive methods in neonates, infants, children and Adolescents 

4. Identify risky behaviors common among the adolescents 
 

      مجازی آفالین   روش آموزش :

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر امکانات آموزشی :  

 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

  improving reading skills منبع درس :

  دقیقه 15مدت زمان:      مقدمه 



 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:   

  دقیقه  15مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 هفدهمجلسه 
 

 مقطع / رشته تحصیلی        گروه آموزشی:  اتاق عمل                                                  دانشکده: پرستاری                                 
 دکتری عمومی

 29/01/1402تاريخ ارائه درس  1402-1401سال تحصیلی  :  

 زبان عمومینام درس )واحد(  :  
 

 
 10-8ساعت:                                سه شنبهروز:   

 واحد: نظری نوع
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 9008/11/1401تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :     

 Child and Adolescent Health and Development    
 

 هدف کلی :  

1. Use reading skills to read texts more smoothly. 

2. Skim the reading assignments for a general overview. 

3. Scan the reading assignments for specific pieces of information. 

4. Read texts with more comprehension. 

5. Understand the organization of a reading selection much better. 
 

 اهداف اختصاصی:

After reading this unit, the student will be able to: 

1. Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

2. Identify the diseases prevalent in neonates, infants, children and adolescents 

3. Identify disease preventive methods in neonates, infants, children and 

Adolescents 

4. Identify risky behaviors common among the adolescents 
 

       حضوریروش آموزش :

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر امکانات آموزشی :  

 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 : متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون

  improving reading skills منبع درس :



  دقیقه 15مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:   

  دقیقه  15مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 هجدهمجلسه 
 

 دکتری عمومیقطع / رشته تحصیلی: م          گروه آموزشی:  پرستاری                                 :   پرستاری                دانشکده

 5/02/1402تاريخ ارائه درس :  1402-1401سال تحصیلی  :  

 زبان عمومینام درس )واحد(  :  
 

 
 10-8ساعت:                                  سه شنبهروز:   

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 9008/11/1401تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :      

Adolecent health status 
 

 هدف کلی :  

1. Use reading skills to read texts more smoothly. 

2. Skim the reading assignments for a general overview. 

3. Scan the reading assignments for specific pieces of information. 

4. Read texts with more comprehension. 

5. Understand the organization of a reading selection much better 
 

 اهداف اختصاصی:

After reading this unit, the student will be able to: 

1. Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

2. Identify the diseases prevalent in neonates, infants, children and adolescents 

3. Identify disease preventive methods in neonates, infants, children and 

adolescents 

4. Identify risky behaviors common among the adolescents 
 

       حضوریروش آموزش :

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر امکانات آموزشی :  

 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

  improving reading skills منبع درس :



  دقیقه 15مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:   

  دقیقه  15مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 نوزدهمجلسه 
 

دکتری مقطع / رشته تحصیلی:         گروه آموزشی:  اتاق عمل                                                             :   پرستاری              دانشکده
 عمومی

 5/02/1402تاريخ ارائه درس :  1402-1401سال تحصیلی  :  

 زبان عمومینام درس )واحد(  :  
 

 
 17-15ساعت:                              سه شنبهروز:  

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 9008/11/1401تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :      

Adolecent health status 
 

 هدف کلی :  

 

1. Use reading skills to read texts more smoothly. 

2. Skim the reading assignments for a general overview. 

3. Scan the reading assignments for specific pieces of information. 

4. Read texts with more comprehension. 

5. Understand the organization of a reading selection much better 

 

 اهداف اختصاصی:

After reading this unit, the student will be able to: 

1. Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

2. Identify the diseases prevalent in neonates, infants, children and adolescents 

3. Identify disease preventive methods in neonates, infants, children and 

adolescents 

4. Identify risky behaviors common among the adolescents 
 

       حضوریروش آموزش :

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر امکانات آموزشی :  

 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد



  improving reading skills منبع درس :

  دقیقه 15مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:   

  دقیقه  15مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 بیستمجلسه 
 

 دکتری عمومیمقطع / رشته تحصیلی:              گروه آموزشی:  پرستاری                        دانشکده: پرستاری                                 

 12/02/1402تاريخ ارائه درس :  1402-1401سال تحصیلی  :  

 زبان عمومینام درس )واحد(  :  
 

 
 10-8ساعت:                                سه شنبهروز:   

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 9008/11/1401تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :  

Adolecent health status     
 

 هدف کلی :  

1. Use reading skills to read texts more smoothly. 

2. Skim the reading assignments for a general overview. 

3. Scan the reading assignments for specific pieces of information. 

4. Read texts with more comprehension. 

5. Understand the organization of a reading selection much better 
 

 اهداف اختصاصی:

After reading this unit, the student will be able to: 

1. Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

2. Identify the diseases prevalent in neonates, infants, children and adolescents 

3. Identify disease preventive methods in neonates, infants, children and 

adolescents 

4. Identify risky behaviors common among the adolescents 
 

       حضوریروش آموزش :

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر امکانات آموزشی :  

 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد



  improving reading skills منبع درس :

  دقیقه 15مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:   

  دقیقه  15مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 بیست و يکم جلسه
 

دکتری مقطع / رشته تحصیلی:     گروه آموزشی:  اتاق عمل                                                  دانشکده: پرستاری                                 
 عمومی

 12/02/1402تاريخ ارائه درس :  1402-1401سال تحصیلی  :  

 زبان عمومینام درس )واحد(  :  
 

 
 17-15ساعت:                                  سه شنبهروز:   

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 9008/11/1401تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :      

Working Women 
 

 هدف کلی :  

1. Use reading skills to read texts more smoothly. 

2. Skim the reading assignments for a general overview. 

3. Scan the reading assignments for specific pieces of information. 

4. Read texts with more comprehension. 

5. Understand the organization of a reading selection much better 
 

 اهداف اختصاصی:

After reading this unit, the student will be able to: 

1. Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

2. Identify who takes care of children in different kinds of families 

3. Identify why women like to have job 

4. Identify the reasons men take jobs in female-dominated careers 
 

       حضوریروش آموزش :

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر امکانات آموزشی :  

 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد



  improving reading skills منبع درس :

  دقیقه 15مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:   

  دقیقه  15مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 دوم جلسه بیستم
 

مقطع / رشته تحصیلی:               گروه آموزشی:  اتاق عمل                                                                   :   پرستاری               دانشکده
 عمومی دکتری

 19/02/1402تاريخ ارائه درس :  1402-1401سال تحصیلی  :  

 زبان عمومینام درس )واحد(  :  
 

 
 10-8ساعت:                             سه شنبهروز:   

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 9008/11/1401تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :      

Working Women 
 

 هدف کلی :  

1. Use reading skills to read texts more smoothly. 

2. Skim the reading assignments for a general overview. 

3. Scan the reading assignments for specific pieces of information. 

4. Read texts with more comprehension. 

5. Understand the organization of a reading selection much better. 
 

 اهداف اختصاصی:

After reading this unit, the student will be able to: 

1. Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

2. Identify who takes care of children in different kinds of families 

3. Identify why women like to have job 

4. Identify the reasons men take jobs in female-dominated careers 
 

       حضوریروش آموزش :

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر امکانات آموزشی :  

 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد



  improving reading skills منبع درس :

  دقیقه 15مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:   

  دقیقه  15مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 سومجلسه بیست 
 

مقطع / رشته تحصیلی:              گروه آموزشی:  اتاق عمل                                                                    :   پرستاری               دانشکده
 عمومیدکتری 

 19/02/1402تاريخ ارائه درس :  1402-1401سال تحصیلی  :  

 زبان عمومینام درس )واحد(  :  
 

 
 17-15ساعت:                                  سه شنبهروز:   

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 9008/11/1401تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :      

Working Women 
 

 هدف کلی :  

1. Use reading skills to read texts more smoothly. 

2. Skim the reading assignments for a general overview. 

3. Scan the reading assignments for specific pieces of information. 

4. Read texts with more comprehension. 

5. Understand the organization of a reading selection much better 
 

 اهداف اختصاصی:
After reading this unit, the student will be able to: 

1. Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

2. Identify who takes care of children in different kinds of families 

3. Identify why women like to have job 

4. Identify the reasons men take jobs in female-dominated careers 

 

       حضوریروش آموزش :

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر امکانات آموزشی :  

 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد



  improving reading skills منبع درس :

  دقیقه 15مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:   

  دقیقه  15مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 جلسه بیست چهارم
 

مقطع / رشته تحصیلی:                  گروه آموزشی:  اتاق عمل                                                             :   پرستاری                دانشکده
 عمومیدکتری 

 26/02/1402تاريخ ارائه درس :  1402-1401سال تحصیلی  :  

 زبان عمومینام درس )واحد(  :  
 

 
 10-8ساعت:                             سه شنبهروز:   

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 9008/11/1401تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :      

Working woman  (further) 
 

 هدف کلی :  

1. Use reading skills to read texts more smoothly. 

2. Skim the reading assignments for a general overview. 

3. Scan the reading assignments for specific pieces of information. 

4. Read texts with more comprehension. 

5. Understand the organization of a reading selection much better 

 اهداف اختصاصی:

 

       حضوریروش آموزش :

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر امکانات آموزشی :  

 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

  improving reading skills منبع درس :

  دقیقه 15مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  



  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:   

  دقیقه  15مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیست پنجمجلسه 
 

 یدکترمقطع / رشته تحصیلی:                گروه آموزشی:  پرستاری                            دانشکده: پرستاری                                 
 یعموم

 26/02/1402تاريخ ارائه درس :  1402-1401سال تحصیلی  :  

 زبان عمومینام درس )واحد(  :  
 

 
 17-15ساعت:                               سه شنبهروز:  

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 9008/11/1401تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :      

Working woman  (further) 
 

 هدف کلی :  
1. Use reading skills to read texts more smoothly. 

2. Skim the reading assignments for a general overview. 

3. Scan the reading assignments for specific pieces of information. 

4. Read texts with more comprehension. 

5. Understand the organization of a reading selection much better 

 

 اهداف اختصاصی:

 

 

       حضوریروش آموزش :

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر امکانات آموزشی :  

 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان 

  improving reading skills منبع درس :

  دقیقه 15مدت زمان:      مقدمه 



 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:   

  دقیقه  15مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ششمجلسه بیست 
 

مقطع / رشته تحصیلی:   گروه آموزشی:  اتاق عمل                                                        دانشکده: پرستاری                                 
 دکتری عمومی

 02/03/1402تاريخ ارائه درس :  1402-1401سال تحصیلی  :  

 زبان عمومینام درس )واحد(  :  
 

 
 10-8ساعت:                                روز:  سه شنبه

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 9008/11/1401تاريخ تدوين 
 

 عنوان جلسه :      

 
Working woman  (further) 
 

 

 هدف کلی :  

1. Use reading skills to read texts more smoothly. 

2. Skim the reading assignments for a general overview. 

3. Scan the reading assignments for specific pieces of information. 

4. Read texts with more comprehension. 

5. Understand the organization of a reading selection much better 
 

 اهداف اختصاصی:

After reading this unit, the student will be able to: 

1. Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

2. Identify who takes care of children in different kinds of families 

3. Identify why women like to have job 

4. Identify the reasons men take jobs in female-dominated careers 
 

       حضوریروش آموزش :

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر امکانات آموزشی :  



 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : متعاقبا 

  improving reading skills منبع درس :

  دقیقه 15مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه  30مدت زمان:   

  دقیقه  15مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 


