
 
 

 

  

 
 

 ( ترکیبیlesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول

 پرستاریمقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی،             پرستاریگروه آموزشی:            پرستاریدانشکده :    

 26/6/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 13-15ساعت:                   چهارشنبهروز:          پرستاری سالمت جامعه نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر 44تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  5/1تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 پرستاری سالمت جامعه : عنوان جلسه

  جامعه سالمت پرستار كاري گسترهو   جامعه سالمت پرستاري تاريخچه:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .تاريخچه پرستاری سالمت جامعه را شرح دهد 
 .فعالیتهای پرستاری سالمت جامعه را توضیح دهد 
  .گستره کاری پرستار سالمت جامعه را بیان نمايد 

 روش آموزش :  مجازی         

 سامانه نویدکامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تشریحی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

  منبع درس  :

 1388 تهران، نگر، جامعه نشر  جامعه بهداشت پرستاری درسنامه .اسحاق ايلدرآبادی

  دقیقهمدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    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

 



 

 
 جلسه دوم 

 پرستاریمقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی،             پرستاریگروه آموزشی:            پرستاریدانشکده :    

 2/7/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 13-15ساعت:                   چهارشنبهروز:         پرستاری سالمت جامعه  نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر 44تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  5/1تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 پرستاری سالمت جامعه : عنوان جلسه

  سالمت تیم در جامعه سالمت پرستار فعالیتهاي و ها نقش:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .نقش ها و فعالیتهای پرستار سالمت جامعه را در تیم سالمت فهرست کند 

 کند بیان را ايران در بهداشت تاريخچه. 

 دهد توضیح را جهانی بهداشت سازمان اساسنامه تصويب روند. 

 روش آموزش :  مجازی         

 پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدکامپیوتر، نرم افزار امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تشریحی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

  منبع درس  :

 1388 تهران، نگر، جامعه نشر  جامعه بهداشت پرستاری درسنامه .اسحاق ايلدرآبادی

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه سوم 

 پرستاریمقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی،             پرستاریگروه آموزشی:            پرستاریدانشکده :    

 9/7/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 13-15ساعت:                   چهارشنبهروز:         پرستاری سالمت جامعه  نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر 44تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  5/1تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 پرستاری سالمت جامعه : عنوان جلسه

  بهداشتي اولیه مراقبتهايو   پیشگیري سطوحسالمت و طیف سالمت و بیماري، :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .مفهوم سالمت و بیماری را بشناسد 

  .الگوهای سالمتی را تعريف کند 
  .پیشگیری اساسی، ثانويه و ثالثیه را شرح دهد 
  .سطوح مراقبت های بهداشتی اولیه را نام ببرد 
  .اصول و اجزای مراقبتهاب اولیه بهداشتی را نام ببرد 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر         بلیفعالیت آموزشی :   تکلیف : 

 تشریحی -آزمون : میان ترمعنوان و نوع 

  منبع درس  :

 ، چاپ نهم 1395کتاب اصول و کلیات خدمات بهداشتی تالیف دکتر محمد حسین باقیانی مقدم ، انتشارات سبحان، 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5زمان :   مدت 

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه چهارم 

 پرستاریمقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی،             پرستاریگروه آموزشی:            پرستاریدانشکده :    

 16/7/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 13-15ساعت:                   چهارشنبهروز:         پرستاری سالمت جامعه  نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر 44تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  5/1تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 پرستاری سالمت جامعه : عنوان جلسه

 سالمت ارتقاء و حفظ الگوهاي و ها نظريه:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .نظريه ها و الگوهای حفظ و ارتقاء سالمت را شرح دهد 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تشریحی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

  منبع درس  :

 ، چاپ نهم 1395کتاب اصول و کلیات خدمات بهداشتی تالیف دکتر محمد حسین باقیانی مقدم ، انتشارات سبحان، 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه پنجم 

 پرستاریمقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی،             پرستاریگروه آموزشی:            پرستاریدانشکده :    

 23/7/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 13-15ساعت:                   چهارشنبهروز:         پرستاری سالمت جامعه  نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر 44تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  5/1تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 نگری:تاريخ تدوين / باز

 
 

 پرستاری سالمت جامعه : عنوان جلسه

  پرستار نقش و سالمت اقتصاد:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .عرصه های مورد بحث در اقتصاد سالمت را بیان کند 

 .نقش پرستار در اقتصاد سالمت را ذکر کند 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تشریحی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

  منبع درس  :

 1388 تهران، نگر، جامعه نشر  جامعه بهداشت پرستاری درسنامه .اسحاق ايلدرآبادی

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه ششم 

 پرستاریمقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی،             پرستاریگروه آموزشی:            پرستاریدانشکده :    

 30/7/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 13-15ساعت:                   چهارشنبهروز:         پرستاری سالمت جامعه  نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر 44تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  5/1تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 پرستاری سالمت جامعه : عنوان جلسه

  پذير آسیب هاي گروه در جامعه سالمت پرستار نقشو   گروه پويايي راهبردهاي:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .گروه و پويايی گروه را شرح دهد 

  .نقش پرستاران بهداشت جامعه را در رابطه با گروههای آسیب پذير شرح دهد 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر        بلیفعالیت آموزشی :   تکلیف : 

 تشریحی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

  منبع درس  :

 1388 تهران، نگر، جامعه نشر  جامعه بهداشت پرستاری درسنامه .اسحاق ايلدرآبادی

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه هفتم 

 پرستاریمقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی،             پرستاریگروه آموزشی:            پرستاریدانشکده :    

 7/8/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 13-15ساعت:                   چهارشنبهروز:         پرستاری سالمت جامعه  نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر 44تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  5/1تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 
 

 پرستاری سالمت جامعه : عنوان جلسه

  )... و اجتماعي-فرهنگي زيستي،( سالمت كننده تعیین عوامل:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .عوامل زيستی، فرهنگی و اجتماعی تعیین کننده سالمت را نام ببرد 

 روش آموزش :  مجازی         

 نوید کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانهامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تشریحی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

  منبع درس  :

 1385 تهران ارجمند، انتشارات عمومی، بهداشت جامع کتاب .همکاران و حسین حاتمی

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه هشتم 

 پرستاریمقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی،             پرستاریگروه آموزشی:            پرستاریدانشکده :    

 14/8/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 13-15ساعت:                   چهارشنبهروز:         پرستاری سالمت جامعه  نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر 44تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  5/1تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 پرستاری سالمت جامعه : عنوان جلسه

  سالمت خدمات دهنده ارائه هاي نظام:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند:دانشجو بايد 

  .نظام های ارائه دهنده خدمات سالمت را شرح دهد 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی -پایان ترمعنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس  :

 1385 تهران ارجمند، انتشارات عمومی، بهداشت جامع کتاب .همکاران و حسین حاتمی

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه نهم 

 پرستاریمقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی،             پرستاریگروه آموزشی:            پرستاریدانشکده :    

 21/8/99 درس :تاريخ ارائه  99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 13-15ساعت:                   چهارشنبهروز:         پرستاری سالمت جامعه  نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر 44تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  5/1تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 پرستاری سالمت جامعه : عنوان جلسه

  جامعه بهداشتي نیازسنجي اصول:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .اصول نیازسنجی بهداشتی جامعه را بشناسد 

 روش آموزش :  مجازی         

 افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدکامپیوتر، نرم امکانات آموزشی :  

 /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر        بلیفعالیت آموزشی :   تکلیف : 

 تستی -پایان ترمعنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس  :

 1385 تهران ارجمند، انتشارات عمومی، بهداشت جامع کتاب .همکاران و حسین حاتمی

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه دهم 

 پرستاریمقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی،             پرستاریگروه آموزشی:            پرستاریدانشکده :    

 28/8/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 13-15ساعت:                   چهارشنبهروز:         پرستاری سالمت جامعه  نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر 44تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  5/1تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 پرستاری سالمت جامعه : عنوان جلسه

  سازي ايمن اصول       :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .انواع ايمنی را تعريف کند 

  .دوز و راه تجويز واکسن ها را شرح دهد 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی -پایان ترمعنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس  :

 كلیات واكسیناسیون تالیف میمنت حسیني و همکاران انتشارات انديشه رفیع، چاپ جديد

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 درس کلیات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه يازدهم 

 پرستاریمقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی،             پرستاریگروه آموزشی:            پرستاریدانشکده :    

 5/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 13-15ساعت:                   چهارشنبهروز:         پرستاری سالمت جامعه  نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر 44تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  5/1تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 پرستاری سالمت جامعه : عنوان جلسه

  مدارس بهداشت       :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .خدمات بهداشت مدارس را بیان کند 

  .نقش پرستار بهداشت مدارس را شرح دهد 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی -پایان ترمعنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس  :

 1385 تهران ارجمند، انتشارات عمومی، بهداشت جامع کتاب .همکاران و حسین حاتمی

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

  درسکلیات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه دوازدهم 

 پرستاریمقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی،             پرستاریگروه آموزشی:            پرستاریدانشکده :    

 12/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 13-15ساعت:                   چهارشنبهروز:         پرستاری سالمت جامعه  نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر 44تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  5/1تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 پرستاری سالمت جامعه : عنوان جلسه

  كودک رشد و سالمت ارتقاء و حفظ در پرستار شنق اهمیت:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .معیارهای رشد کودک را لیست کند 

  .نقش پرستار در حفظ و ارتقاء سالمت و رشد کودک را توضیح دهد 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی -پایان ترمعنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس  :

 1388 تهران، نگر، جامعه نشر  جامعه بهداشت پرستاری درسنامه .اسحاق ايلدرآبادی

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

  درسکلیات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


