
 

  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 اٍل جلسِ

 پرستاریکارشناسی/ مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاری گروه آموزشی:  ( الر    )س تاری حضرت زینبپرس: دانشکده

 6/7/98 تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل اٍل سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت                      ضٌبِ رٍز:     زببى پيص داًطگبّيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 42 تعذاد داًطجَيبى  :

 سيذ حٌبى کطفي هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 سیذ حنان کطفی: هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(:  دقيقِ 90هذت کالس: 

. 

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

  هدف کلی درس :ا

 یادگیری ساختارهای پایه )اصىل دستىر زبان( .1

 افسایش دامنه لغات .2

 تقىیت وآمىزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنىن یادگیری زبان .4

 

 اهداف جسئی : 

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

Name some tasty foods which may boost some ones health 

Name the benefits of tasty foods to our health 

Name the benefits of eating avocados, tomato-based foods and fish  

پرسص و پاسخ از همراه با و وایت برد استفاده از ویذیو پروزکتور   باارائه سخنرانی توسط استاد رٍش آهَزش 

 دانطجویان

 کتور،کامپیوتر ،تخته وایت برد،ماژیک وایت بردژویذیو پروامکانات آموزضی : 

                              A Preparatory Step Toward Academic Reading Comprehensionدرس  :منبع 

                                                                

 دقيقِ  5هذت زهبى:     جلسات قبل در مطالب آموزش داده ضذه سوال ازدانطجویان در مورد :مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   30هذت زهبى : 

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ   30هذت زهبى:   

  دقيقِ   8  هذت زهبى : جمع بندی و نتیجه گیری 

 بکارگیري روش پرسص و پاسخ  : ارزشیابی درس
 

 دقيقِ   7 هذت زهبى : 

 
 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 

  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 دٍم جلسِ

 پرستاریکارشناسی/ مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاری گروه آموزشی:  ( الر    )س تاری حضرت زینبپرس: دانشکده

 10/7/98 تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل اٍل سبل تحصيلي  :  

 8-10سبعت                      چْبرضٌبِرٍز:     زببى پيص داًطگبّيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 42 تعذاد داًطجَيبى  :

 سيذ حٌبى کطفي هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 سیذ حنان کطفی: هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(:  دقيقِ 90هذت کالس: 

. 

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

  هدف کلی درس :ا

 یادگیری ساختارهای پایه )اصىل دستىر زبان( .1

 افسایش دامنه لغات .2

 تقىیت وآمىزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنىن یادگیری زبان .4

 

 اهداف جسئی : 

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

Name some tasty foods which may boost some ones health 

Name the benefits of tasty foods to our health 

Name the benefits of eating avocados, tomato-based foods and fish  

پرسص و پاسخ از همراه با و وایت برد استفاده از ویذیو پروزکتور   باارائه سخنرانی توسط استاد رٍش آهَزش 

 دانطجویان

 کتور،کامپیوتر ،تخته وایت برد،ماژیک وایت بردژپروویذیو امکانات آموزضی : 

                              A Preparatory Step Toward Academic Reading Comprehensionمنبع درس  :

                                                                

 دقيقِ  5هذت زهبى:     جلسات قبل در مطالب آموزش داده ضذه سوال ازدانطجویان در مورد :مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   30هذت زهبى : 

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ   30هذت زهبى:   

  دقيقِ   8  هذت زهبى : جمع بندی و نتیجه گیری 

 بکارگیري روش پرسص و پاسخ  : ارزشیابی درس
 

 دقيقِ   7 هذت زهبى : 

 
 

خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى داًطکذُ علَم پسضکي ٍ  

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 

  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 سَم جلسِ

 پرستاریکارشناسی/ مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاری گروه آموزشی:  ( الر    )س تاری حضرت زینبپرس: دانشکده

 13/7/98 تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل اٍل سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت                      ضٌبِرٍز:     زببى پيص داًطگبّيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 42 تعذاد داًطجَيبى  :

 سيذ حٌبى کطفي هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 سیذ حنان کطفی: هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(:  دقيقِ 90هذت کالس: 

. 

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

  هدف کلی درس :ا

 یادگیری ساختارهای پایه )اصىل دستىر زبان( .1

 افسایش دامنه لغات .2

 تقىیت وآمىزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنىن یادگیری زبان .4

 

 اهداف جسئی : 

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

Name the benefits of eating oranges 

Name the benefits of eating nuts 

پرسص و پاسخ از همراه با و وایت برد استفاده از ویذیو پروزکتور   باارائه سخنرانی توسط استاد رٍش آهَزش 

 دانطجویان

 کتور،کامپیوتر ،تخته وایت برد،ماژیک وایت بردژویذیو پروامکانات آموزضی : 

                              A Preparatory Step Toward Academic Reading Comprehensionمنبع درس  :

                                                                

 دقيقِ  5هذت زهبى:     جلسات قبل در مطالب آموزش داده ضذه سوال ازدانطجویان در مورد :مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   30هذت زهبى : 

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ   30هذت زهبى:   

  دقيقِ   8  هذت زهبى : جمع بندی و نتیجه گیری 

 بکارگیري روش پرسص و پاسخ  : ارزشیابی درس
 

 دقيقِ   7 هذت زهبى : 

 
 
 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 

  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 چْبرم جلسِ

 پرستاریکارشناسی/ مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاری گروه آموزشی:  ( الر    )س تاری حضرت زینبپرس: دانشکده

 20/7/98 تبريخ ارائِ درس : 98-99اٍل ًيوسبل سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت                      ضٌبِرٍز:     زببى پيص داًطگبّيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 42 تعذاد داًطجَيبى  :

 سيذ حٌبى کطفي هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 کطفیسیذ حنان : هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(:  دقيقِ 90هذت کالس: 

. 

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

  هدف کلی درس :ا

 یادگیری ساختارهای پایه )اصىل دستىر زبان( .1

 افسایش دامنه لغات .2

 تقىیت وآمىزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنىن یادگیری زبان .4

 

 اهداف جسئی : 

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

Name the benefits of eating oranges 

Name the benefits of eating nuts 

پرسص و پاسخ از همراه با و وایت برد استفاده از ویذیو پروزکتور   باارائه سخنرانی توسط استاد رٍش آهَزش 

 دانطجویان

 کتور،کامپیوتر ،تخته وایت برد،ماژیک وایت بردژویذیو پروامکانات آموزضی : 

                              A Preparatory Step Toward Academic Reading Comprehensionمنبع درس  :

                                                                

 دقيقِ  5هذت زهبى:     جلسات قبل در مطالب آموزش داده ضذه سوال ازدانطجویان در مورد :مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   30هذت زهبى : 

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ   30هذت زهبى:   

  دقيقِ   8  هذت زهبى : جمع بندی و نتیجه گیری 

 بکارگیري روش پرسص و پاسخ  : ارزشیابی درس
 

 دقيقِ   7 هذت زهبى : 

 
 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 پسضکيهرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم 

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 

  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 پٌجن جلسِ

 پرستاریکارشناسی/ مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاری گروه آموزشی:  ( الر    )س تاری حضرت زینبپرس: دانشکده

 24/7/98 تبريخ ارائِ درس : 98-99اٍل ًيوسبل سبل تحصيلي  :  

 8-10سبعت                     چْبرضٌبِرٍز:     زببى پيص داًطگبّيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 42 تعذاد داًطجَيبى  :

 سيذ حٌبى کطفي هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 حنان کطفیسیذ : هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(:  دقيقِ 90هذت کالس: 

. 

  A computer system                                                                                                                                                 عنوان درس :
                                                                                                                    

  هدف کلی درس :ا

 یادگیری ساختارهای پایه )اصىل دستىر زبان( .1

 افسایش دامنه لغات .2

 تقىیت وآمىزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنىن یادگیری زبان .4

 

 اهداف جسئی : 

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

Name the subsystems of a computer 

What the features of bats are  

 

و پاسخ از  پرسصهمراه با و وایت برد استفاده از ویذیو پروزکتور   باارائه سخنرانی توسط استاد رٍش آهَزش 

 دانطجویان

 کتور،کامپیوتر ،تخته وایت برد،ماژیک وایت بردژویذیو پروامکانات آموزضی : 

                              A Preparatory Step Toward Academic Reading Comprehensionمنبع درس  :

                                                                

 دقيقِ  5هذت زهبى:     جلسات قبل در مطالب آموزش داده ضذه سوال ازدانطجویان در مورد :مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   30هذت زهبى : 

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ   30هذت زهبى:   

  دقيقِ   8  هذت زهبى : جمع بندی و نتیجه گیری 

 بکارگیري روش پرسص و پاسخ  : ارزشیابی درس
 

 دقيقِ   7 هذت زهبى : 

 
 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 پسضکيهرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم 

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 

  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ضطن جلسِ

 پرستاریکارشناسی/ مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاری گروه آموزشی:  ( الر    )س تاری حضرت زینبپرس: دانشکده

 27/7/98 تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل اٍل سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت                     ضٌبِرٍز:     زببى پيص داًطگبّيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 42 تعذاد داًطجَيبى  :

 سيذ حٌبى کطفي هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 سیذ حنان کطفی: هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(:  دقيقِ 90هذت کالس: 

. 

Mercury contaminaion                                                                                                                             عنوان درس   

                                                                                     
                                                                                                                    

  رس :هدف کلی دا

 یادگیری ساختارهای پایه )اصىل دستىر زبان( .1

 افسایش دامنه لغات .2

 تقىیت وآمىزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنىن یادگیری زبان .4

 

 اهداف جسئی : 

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

Where mercury contamination come from 

Know why we should be concerned about mercury in fish 

 

پرسص و پاسخ از همراه با و وایت برد استفاده از ویذیو پروزکتور   باارائه سخنرانی توسط استاد رٍش آهَزش 

 دانطجویان

 کتور،کامپیوتر ،تخته وایت برد،ماژیک وایت بردژویذیو پروامکانات آموزضی : 

                              A Preparatory Step Toward Academic Reading Comprehensionمنبع درس  :

                                                                

 دقيقِ  5هذت زهبى:     جلسات قبل در مطالب آموزش داده ضذه سوال ازدانطجویان در مورد :مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   30هذت زهبى : 

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ   30هذت زهبى:   

  دقيقِ   8  هذت زهبى : جمع بندی و نتیجه گیری 

 بکارگیري روش پرسص و پاسخ  : ارزشیابی درس
 

 دقيقِ   7 هذت زهبى : 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 

  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ّفتن جلسِ

 پرستاریکارشناسی/ مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاری گروه آموزشی:  ( الر    )س تاری حضرت زینبپرس: دانشکده

 1/8/98 تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل اٍل سبل تحصيلي  :  

 8-10سبعت                     چْبرضٌبِرٍز:     زببى پيص داًطگبّيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 42 تعذاد داًطجَيبى  :

 سيذ حٌبى کطفي هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 سیذ حنان کطفی: هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(:  دقيقِ 90هذت کالس: 

. 

Do you know how much sugar is in your diet? See why added sugar is a concern and 

how you can cut back       عنوان درس                                                                                                                                       
                                                                                                                    

  هدف کلی درس :ا

 یادگیری ساختارهای پایه )اصىل دستىر زبان( .1

 افسایش دامنه لغات .2

 تقىیت وآمىزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنىن یادگیری زبان .4

 

 اهداف جسئی : 

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

Know if we should completely exclude sugar from our daily diets and why 

Name what the top sources of added sugar are 

Name how we can be healthier consumers 

پرسص و پاسخ از همراه با و وایت برد استفاده از ویذیو پروزکتور   باارائه سخنرانی توسط استاد رٍش آهَزش 

 دانطجویان

 کتور،کامپیوتر ،تخته وایت برد،ماژیک وایت بردژویذیو پروامکانات آموزضی : 

                              A Preparatory Step Toward Academic Reading Comprehensionمنبع درس  :

                                                                

 دقيقِ  5هذت زهبى:     جلسات قبل در مطالب آموزش داده ضذه ازدانطجویان در موردسوال  :مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   30هذت زهبى : 

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ   30هذت زهبى:   

  دقيقِ   8  هذت زهبى : جمع بندی و نتیجه گیری 

 بکارگیري روش پرسص و پاسخ  : ارزشیابی درس
 

 دقيقِ   7 هذت زهبى : 

 

خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبىداًطکذُ علَم پسضکي ٍ   

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 

  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ّطتن جلسِ

 پرستاریکارشناسی/ مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاری گروه آموزشی:  ( الر    )س تاری حضرت زینبپرس: دانشکده

 8/8/98 تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل اٍل سبل تحصيلي  :  

 8-10سبعت                     چْبرضٌبِرٍز:     زببى پيص داًطگبّيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 42 تعذاد داًطجَيبى  :

 سيذ حٌبى کطفي هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 سیذ حنان کطفی: هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(:  دقيقِ 90هذت کالس: 

. 

Do you know how much sugar is in your diet? See why added sugar is a concern and 

how you can cut back       عنوان درس                                                                                                                                       
                                                                                                                    

  هدف کلی درس :ا

 یادگیری ساختارهای پایه )اصىل دستىر زبان( .1

 افسایش دامنه لغات .2

 تقىیت وآمىزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنىن یادگیری زبان .4

 

 اهداف جسئی : 

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

Know if we should completely exclude sugar from our daily diets and why 

Name what the top sources of added sugar are 

Name how we can be healthier consumers 

 پرسص و پاسخ ازهمراه با و وایت برد استفاده از ویذیو پروزکتور   باارائه سخنرانی توسط استاد رٍش آهَزش 

 دانطجویان

 کتور،کامپیوتر ،تخته وایت برد،ماژیک وایت بردژویذیو پروامکانات آموزضی : 

                              A Preparatory Step Toward Academic Reading Comprehensionمنبع درس  :

                                                                

 دقيقِ  5هذت زهبى:     جلسات قبل در مطالب آموزش داده ضذه سوال ازدانطجویان در مورد :مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   30هذت زهبى : 

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ   30هذت زهبى:   

  دقيقِ   8  هذت زهبى : جمع بندی و نتیجه گیری 

 بکارگیري روش پرسص و پاسخ  : ارزشیابی درس
 

 دقيقِ   7 هذت زهبى : 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 

  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ًْن جلسِ

 پرستاریکارشناسی/ مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاری گروه آموزشی:  ( الر    )س تاری حضرت زینبپرس: دانشکده

 11/8/98 تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل اٍل سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت                     ضٌبِرٍز:     زببى پيص داًطگبّيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 42 تعذاد داًطجَيبى  :

 سيذ حٌبى کطفي هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 سیذ حنان کطفی: هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(:  دقيقِ 90هذت کالس: 

. 

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

  هدف کلی درس :ا

 یادگیری ساختارهای پایه )اصىل دستىر زبان( .1

 افسایش دامنه لغات .2

 تقىیت وآمىزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنىن یادگیری زبان .4

 

 اهداف جسئی : 

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

Know how much drink everybody needs during the day 

Know how much of the body`s weight is water 

Know what dehydration is 

پرسص و پاسخ از همراه با و وایت برد استفاده از ویذیو پروزکتور   باارائه سخنرانی توسط استاد رٍش آهَزش 

 دانطجویان

 کتور،کامپیوتر ،تخته وایت برد،ماژیک وایت بردژویذیو پروامکانات آموزضی : 

                              A Preparatory Step Toward Academic Reading Comprehensionمنبع درس  :

                                                                

 دقيقِ  5هذت زهبى:     جلسات قبل در مطالب آموزش داده ضذه سوال ازدانطجویان در مورد :مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   30هذت زهبى : 

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ   30هذت زهبى:   

  دقيقِ   8  هذت زهبى : جمع بندی و نتیجه گیری 

 بکارگیري روش پرسص و پاسخ  : ارزشیابی درس
 

 دقيقِ   7 هذت زهبى : 

 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 

  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ِ دّنجلس

 پرستاریکارشناسی/ مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاری گروه آموزشی:  ( الر    )س تاری حضرت زینبپرس: دانشکده

 18/8/98 تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل اٍل سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت                     ضٌبِرٍز:     زببى پيص داًطگبّيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 42 تعذاد داًطجَيبى  :

 سيذ حٌبى کطفي هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 سیذ حنان کطفی: هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(:  دقيقِ 90هذت کالس: 

. 

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

  هدف کلی درس :ا

 یادگیری ساختارهای پایه )اصىل دستىر زبان( .1

 افسایش دامنه لغات .2

 تقىیت وآمىزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنىن یادگیری زبان .4

 

 اهداف جسئی : 

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

Know how much drink everybody needs during the day 

Know how much of the body`s weight is water 

Know what dehydration is 

پرسص و پاسخ از همراه با و وایت برد استفاده از ویذیو پروزکتور   باارائه سخنرانی توسط استاد رٍش آهَزش 

 دانطجویان

 کتور،کامپیوتر ،تخته وایت برد،ماژیک وایت بردژویذیو پروامکانات آموزضی : 

                              A Preparatory Step Toward Academic Reading Comprehensionمنبع درس  :

                                                                

 دقيقِ  5هذت زهبى:     جلسات قبل در مطالب آموزش داده ضذه سوال ازدانطجویان در مورد :مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   30هذت زهبى : 

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ   30هذت زهبى:   

  دقيقِ   8  هذت زهبى : جمع بندی و نتیجه گیری 

 بکارگیري روش پرسص و پاسخ  : ارزشیابی درس
 

 دقيقِ   7 هذت زهبى : 

 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکيهرکس 

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 

  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ِ يبزدّنجلس

 پرستاریکارشناسی/ مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاری گروه آموزشی:  ( الر    )س تاری حضرت زینبپرس: دانشکده

 22/8/98 تبريخ ارائِ درس : 98-99اٍل ًيوسبل سبل تحصيلي  :  

 8-10سبعت                    چْبر ضٌبِرٍز:     زببى پيص داًطگبّيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 42 تعذاد داًطجَيبى  :

 سيذ حٌبى کطفي هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 حنان کطفیسیذ : هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(:  دقيقِ 90هذت کالس: 

. 

Sound location                                            عنوان درس:                                                                                                                    
                                                                                                                    

  هدف کلی درس :ا

 یادگیری ساختارهای پایه )اصىل دستىر زبان( .1

 افسایش دامنه لغات .2

 تقىیت وآمىزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنىن یادگیری زبان .4

 

 اهداف جسئی : 

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

Name how human beings can locate sound sources 

Name the changes that man has made to the physical environment 

پرسص و پاسخ از همراه با و وایت برد استفاده از ویذیو پروزکتور   باارائه سخنرانی توسط استاد رٍش آهَزش 

 دانطجویان

 کتور،کامپیوتر ،تخته وایت برد،ماژیک وایت بردژویذیو پروامکانات آموزضی : 

                              A Preparatory Step Toward Academic Reading Comprehensionمنبع درس  :

                                                                

 دقيقِ  5هذت زهبى:     جلسات قبل در مطالب آموزش داده ضذه سوال ازدانطجویان در مورد :مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   30هذت زهبى : 

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ   30هذت زهبى:   

  دقيقِ   8  هذت زهبى : جمع بندی و نتیجه گیری 

 بکارگیري روش پرسص و پاسخ  : ارزشیابی درس
 

 دقيقِ   7 هذت زهبى : 

 
 
 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 پسضکيهرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم 

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 

  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ِ  دٍازدّنجلس

 پرستاریکارشناسی/ مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاری گروه آموزشی:  ( الر    )س تاری حضرت زینبپرس: دانشکده

 25/8/98 تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل اٍل سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت                    ضٌبِ            رٍز:     زببى پيص داًطگبّيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 42 تعذاد داًطجَيبى  :

 سيذ حٌبى کطفي هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 سیذ حنان کطفی: هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(:  دقيقِ 90هذت کالس: 

. 

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

                                                                                                                      
                                                                                                                    

  هدف کلی درس :ا

 یادگیری ساختارهای پایه )اصىل دستىر زبان( .1

 افسایش دامنه لغات .2

 تقىیت وآمىزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنىن یادگیری زبان .4

 

 اهداف جسئی : 

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

Say what migrane is and what it is like 

Say what the underlying causes of a headache are 

Name the treatment methods of a headache 

پرسص و پاسخ از همراه با و وایت برد استفاده از ویذیو پروزکتور   باارائه سخنرانی توسط استاد رٍش آهَزش 

 دانطجویان

 کتور،کامپیوتر ،تخته وایت برد،ماژیک وایت بردژویذیو پروامکانات آموزضی : 

                              A Preparatory Step Toward Academic Reading Comprehensionمنبع درس  :

                                                                

 دقيقِ  5هذت زهبى:     جلسات قبل در مطالب آموزش داده ضذه سوال ازدانطجویان در مورد :مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   30هذت زهبى : 

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ   30هذت زهبى:   

  دقيقِ   8  هذت زهبى : جمع بندی و نتیجه گیری 

 بکارگیري روش پرسص و پاسخ  : ارزشیابی درس
 

 دقيقِ   7 هذت زهبى : 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 پسضکيهرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم 

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 

  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ِ  سيسدّنجلس

 پرستاریکارشناسی/ مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاری گروه آموزشی:  ( الر    )س تاری حضرت زینبپرس: دانشکده

 2/9/98 تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل اٍل سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت                    ضٌبِ            رٍز:     زببى پيص داًطگبّيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 42 تعذاد داًطجَيبى  :

 سيذ حٌبى کطفي هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 سیذ حنان کطفی: هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(:  دقيقِ 90هذت کالس: 

. 

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

                                                                                                                      
                                                                                                                    

  هدف کلی درس :ا

 یادگیری ساختارهای پایه )اصىل دستىر زبان( .1

 افسایش دامنه لغات .2

 تقىیت وآمىزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنىن یادگیری زبان .4

 

 اهداف جسئی : 

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

Say what migrane is and what it is like 

Say what the underlying causes of a headache are 

Name the treatment methods of a headache 

پرسص و پاسخ از همراه با و وایت برد استفاده از ویذیو پروزکتور   باارائه سخنرانی توسط استاد رٍش آهَزش 

 دانطجویان

 کتور،کامپیوتر ،تخته وایت برد،ماژیک وایت بردژویذیو پروامکانات آموزضی : 

                              A Preparatory Step Toward Academic Reading Comprehensionمنبع درس  :

                                                                

 دقيقِ  5هذت زهبى:     جلسات قبل در مطالب آموزش داده ضذه سوال ازدانطجویان در مورد :مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   30هذت زهبى : 

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ   30هذت زهبى:   

  دقيقِ   8  هذت زهبى : جمع بندی و نتیجه گیری 

 بکارگیري روش پرسص و پاسخ  : ارزشیابی درس
 

 دقيقِ   7 هذت زهبى : 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکيهرکس 

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ِ  چْبردّنجلس

 پرستاریکارشناسی/ مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاری گروه آموزشی:  ( الر    )س تاری حضرت زینبپرس: دانشکده

 6/9/98 تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل اٍل سبل تحصيلي  :  

 8-10سبعت                    چْبرضٌبِ            رٍز:     زببى پيص داًطگبّيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 42 تعذاد داًطجَيبى  :

 سيذ حٌبى کطفي هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 سیذ حنان کطفی: هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(:  دقيقِ 90هذت کالس: 

. 

Traditional remedies                              عنوان درس:                                                                                                                    

              
                                                                                                                    

  هدف کلی درس :ا

 یادگیری ساختارهای پایه )اصىل دستىر زبان( .1

 افسایش دامنه لغات .2

 تقىیت وآمىزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنىن یادگیری زبان .4

 

 اهداف جسئی : 

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

Identify the herbal remedies mentioned in the passage 

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

پرسص و پاسخ از همراه با و وایت برد استفاده از ویذیو پروزکتور   باارائه سخنرانی توسط استاد رٍش آهَزش 

 دانطجویان

 کتور،کامپیوتر ،تخته وایت برد،ماژیک وایت بردژویذیو پروامکانات آموزضی : 

                              A Preparatory Step Toward Academic Reading Comprehensionمنبع درس  :

                                                                

 دقيقِ  5هذت زهبى:     جلسات قبل در مطالب آموزش داده ضذه سوال ازدانطجویان در مورد :مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   30هذت زهبى : 

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ   30هذت زهبى:   

  دقيقِ   8  هذت زهبى : جمع بندی و نتیجه گیری 

 بکارگیري روش پرسص و پاسخ  : ارزشیابی درس
 

 دقيقِ   7 هذت زهبى : 

 
 
 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 

  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ِ  پبًسدّنجلس

 پرستاریکارشناسی/ مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاری گروه آموزشی:  ( الر    )س تاری حضرت زینبپرس: دانشکده

 9/9/98 تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل اٍل سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت                    ضٌبِ            رٍز:     زببى پيص داًطگبّيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 42 تعذاد داًطجَيبى  :

 سيذ حٌبى کطفي هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 سیذ حنان کطفی: هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(:  دقيقِ 90هذت کالس: 

. 

Traditional remedies                              عنوان درس:                                                                                                                    

              
                                                                                                                    

  هدف کلی درس :ا

 یادگیری ساختارهای پایه )اصىل دستىر زبان( .1

 افسایش دامنه لغات .2

 تقىیت وآمىزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنىن یادگیری زبان .4

 

 اهداف جسئی : 

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

Identify the herbal remedies mentioned in the passage 

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

پرسص و پاسخ از همراه با و وایت برد استفاده از ویذیو پروزکتور   باارائه سخنرانی توسط استاد رٍش آهَزش 

 دانطجویان

 کتور،کامپیوتر ،تخته وایت برد،ماژیک وایت بردژویذیو پروامکانات آموزضی : 

                              A Preparatory Step Toward Academic Reading Comprehensionمنبع درس  :

                                                                

 دقيقِ  5هذت زهبى:     جلسات قبل در مطالب آموزش داده ضذه سوال ازدانطجویان در مورد :مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   30هذت زهبى : 

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ   30هذت زهبى:   

  دقيقِ   8  هذت زهبى : جمع بندی و نتیجه گیری 

 بکارگیري روش پرسص و پاسخ  : ارزشیابی درس
 

 دقيقِ   7 هذت زهبى : 

 
 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 پسضکيهرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم 

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 

  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ِ  ضبًسدّنجلس

 پرستاریکارشناسی/ مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاری گروه آموزشی:  ( الر    )س تاری حضرت زینبپرس: دانشکده

 16/9/98 تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل اٍل سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت                    ضٌبِ           رٍز:     زببى پيص داًطگبّيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 42 تعذاد داًطجَيبى  :

 سيذ حٌبى کطفي هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 سیذ حنان کطفی: هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(:  دقيقِ 90هذت کالس: 

. 

The interaction of plants and animals عنوان درس:                                                                                                         

  
                                                                                                                    

  هدف کلی درس :ا

 یادگیری ساختارهای پایه )اصىل دستىر زبان( .1

 افسایش دامنه لغات .2

 تقىیت وآمىزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنىن یادگیری زبان .4

 

 اهداف جسئی : 

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

Identify the elements that animals and plants have 

Know what forms proteins,fats and carbohydrates 

Identify the sources that the elements of animals and plants are obtained 

پرسص و پاسخ از همراه با و وایت برد استفاده از ویذیو پروزکتور   باارائه سخنرانی توسط استاد رٍش آهَزش 

 دانطجویان

 کتور،کامپیوتر ،تخته وایت برد،ماژیک وایت بردژویذیو پروامکانات آموزضی : 

                              A Preparatory Step Toward Academic Reading Comprehensionمنبع درس  :

                                                                

 دقيقِ  5هذت زهبى:     جلسات قبل در مطالب آموزش داده ضذه سوال ازدانطجویان در مورد :مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   30هذت زهبى : 

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ   30هذت زهبى:   

  دقيقِ   8  هذت زهبى : جمع بندی و نتیجه گیری 

 بکارگیري روش پرسص و پاسخ  : ارزشیابی درس
 

 دقيقِ   7 هذت زهبى : 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 پسضکيهرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم 

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 
 

  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ِ  ّفذّنجلس

 پرستاریکارشناسی/ مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاری گروه آموزشی:  ( الر    )س تاری حضرت زینبپرس: دانشکده

 20/9/98 تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل اٍل سبل تحصيلي  :  

 8-10سبعت                    چْبرضٌبِ          رٍز:     زببى پيص داًطگبّيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 42 تعذاد داًطجَيبى  :

 سيذ حٌبى کطفي هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 سیذ حنان کطفی: هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(:  دقيقِ 90هذت کالس: 

. 

The interaction of plants and animals عنوان درس:                                                                                                         

  
                                                                                                                    

  هدف کلی درس :ا

 یادگیری ساختارهای پایه )اصىل دستىر زبان( .1

 افسایش دامنه لغات .2

 تقىیت وآمىزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنىن یادگیری زبان .4

 

 اهداف جسئی : 

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

Identify the elements that animals and plants have 

Know what forms proteins,fats and carbohydrates 

Identify the sources that the elements of animals and plants are obtained 

پرسص و پاسخ از همراه با و وایت برد استفاده از ویذیو پروزکتور   باارائه سخنرانی توسط استاد رٍش آهَزش 

 دانطجویان

 کتور،کامپیوتر ،تخته وایت برد،ماژیک وایت بردژویذیو پروامکانات آموزضی : 

                              A Preparatory Step Toward Academic Reading Comprehensionمنبع درس  :

                                                                

 دقيقِ  5هذت زهبى:     جلسات قبل در مطالب آموزش داده ضذه سوال ازدانطجویان در مورد :مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   30هذت زهبى : 

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ   30هذت زهبى:   

  دقيقِ   8  هذت زهبى : جمع بندی و نتیجه گیری 

 بکارگیري روش پرسص و پاسخ  : ارزشیابی درس
 

 دقيقِ   7 هذت زهبى : 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکيهرکس 

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 

  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ِ ّجذّنجلس

 پرستاریکارشناسی/ مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاری گروه آموزشی:  ( الر    )س تاری حضرت زینبپرس: دانشکده

 23/9/98 تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل اٍل سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت                    ضٌبِ          رٍز:     زببى پيص داًطگبّيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 42 تعذاد داًطجَيبى  :

 سيذ حٌبى کطفي هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 سیذ حنان کطفی: هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(:  دقيقِ 90هذت کالس: 

. 

 The adverse effects of drinking alcoholعنوان درس:                                                                                                    

                                            
                                                                                                                    

  هدف کلی درس :ا

 یادگیری ساختارهای پایه )اصىل دستىر زبان( .1

 افسایش دامنه لغات .2

 تقىیت وآمىزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنىن یادگیری زبان .4

 

 اهداف جسئی : 

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

Know what dementia is 

Identify how alcohol effects the brain 

Identify what Korsakoff`s syndrome is 

پرسص و پاسخ از همراه با و وایت برد استفاده از ویذیو پروزکتور   باارائه سخنرانی توسط استاد رٍش آهَزش 

 دانطجویان

 کتور،کامپیوتر ،تخته وایت برد،ماژیک وایت بردژویذیو پروامکانات آموزضی : 

                              A Preparatory Step Toward Academic Reading Comprehensionمنبع درس  :

                                                                

 دقيقِ  5هذت زهبى:     جلسات قبل در مطالب آموزش داده ضذه سوال ازدانطجویان در مورد :مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   30هذت زهبى : 

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ   30هذت زهبى:   

  دقيقِ   8  هذت زهبى : جمع بندی و نتیجه گیری 

 بکارگیري روش پرسص و پاسخ  : ارزشیابی درس
 

 دقيقِ   7 هذت زهبى : 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکيهرکس 

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 

  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ِ ًَزدّنجلس

 پرستاریکارشناسی/ مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاری گروه آموزشی:  ( الر    )س تاری حضرت زینبپرس: دانشکده

 27/9/98 تبريخ ارائِ درس : 98-99اٍل ًيوسبل سبل تحصيلي  :  

 8-10سبعت                    چْبرضٌبِ          رٍز:     زببى پيص داًطگبّيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 42 تعذاد داًطجَيبى  :

 سيذ حٌبى کطفي هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 سیذ حنان کطفی: هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(:  دقيقِ 90هذت کالس: 

. 

 The adverse effects of drinking alcoholعنوان درس:                                                                                                    

                                            
                                                                                                                    

  هدف کلی درس :ا

 یادگیری ساختارهای پایه )اصىل دستىر زبان( .1

 افسایش دامنه لغات .2

 تقىیت وآمىزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنىن یادگیری زبان .4

 

 اهداف جسئی : 

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

Know what dementia is 

Identify how alcohol effects the brain 

Identify what Korsakoff`s syndrome is 

پرسص و پاسخ از همراه با و وایت برد استفاده از ویذیو پروزکتور   باارائه سخنرانی توسط استاد رٍش آهَزش 

 دانطجویان

 کتور،کامپیوتر ،تخته وایت برد،ماژیک وایت بردژویذیو پروامکانات آموزضی : 

                              A Preparatory Step Toward Academic Reading Comprehensionمنبع درس  :

                                                                

 دقيقِ  5هذت زهبى:     جلسات قبل در مطالب آموزش داده ضذه سوال ازدانطجویان در مورد :مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   30هذت زهبى : 

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ   30هذت زهبى:   

  دقيقِ   8  هذت زهبى : جمع بندی و نتیجه گیری 

 بکارگیري روش پرسص و پاسخ  : ارزشیابی درس
 

 دقيقِ   7 هذت زهبى : 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 پسضکيهرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم 

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 

  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ِ بيستنجلس

 پرستاریکارشناسی/ مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاری گروه آموزشی:  ( الر    )س تاری حضرت زینبپرس: دانشکده

 30/9/98 تبريخ ارائِ درس : 98-99اٍل ًيوسبل سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت                             ضٌبِرٍز:     زببى پيص داًطگبّيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 42 تعذاد داًطجَيبى  :

 سيذ حٌبى کطفي هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 سیذ حنان کطفی: هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(:  دقيقِ 90هذت کالس: 

. 

                     Time management                                 عنوان درس:                                                                                                                   

                                            
                                                                                                                    

  هدف کلی درس :ا

 یادگیری ساختارهای پایه )اصىل دستىر زبان( .1

 افسایش دامنه لغات .2

 تقىیت وآمىزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنىن یادگیری زبان .4

 

 :Upon completion of this chapter,you should be able to                                          اهداف جسئی :

Define time management 

Identify the skills necessary for success in the university 

Identify why time management is difficult for university students 

Define peer pressure 

پرسص و پاسخ از همراه با و وایت برد استفاده از ویذیو پروزکتور   باارائه سخنرانی توسط استاد رٍش آهَزش 

 دانطجویان

 کتور،کامپیوتر ،تخته وایت برد،ماژیک وایت بردژویذیو پروامکانات آموزضی : 

                              A Preparatory Step Toward Academic Reading Comprehensionمنبع درس  :

                                                                

 دقيقِ  5هذت زهبى:     جلسات قبل در مطالب آموزش داده ضذه سوال ازدانطجویان در مورد :مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   30هذت زهبى : 

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ   30هذت زهبى:   

  دقيقِ   8  هذت زهبى : جمع بندی و نتیجه گیری 

 بکارگیري روش پرسص و پاسخ  : ارزشیابی درس
 

 دقيقِ   7 هذت زهبى : 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 پسضکيهرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم 

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 

  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ٍ يکن  ِ بيستجلس

 پرستاریکارشناسی/ مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاری گروه آموزشی:  ( الر    )س تاری حضرت زینبپرس: دانشکده

 4/10/98 تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل اٍل سبل تحصيلي  :  

 8-10سبعت                    چْبرضٌبِ        رٍز:     زببى پيص داًطگبّيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 42 تعذاد داًطجَيبى  :

 سيذ حٌبى کطفي هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 سیذ حنان کطفی: هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(:  دقيقِ 90هذت کالس: 

. 

                     Time management                                 عنوان درس:                                                                                                                   

                                            
                                                                                                                    

  هدف کلی درس :ا

 یادگیری ساختارهای پایه )اصىل دستىر زبان( .1

 افسایش دامنه لغات .2

 تقىیت وآمىزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنىن یادگیری زبان .4

 

 :Upon completion of this chapter,you should be able to                                          اهداف جسئی :

Define time management 

Identify the skills necessary for success in the university 

Identify why time management is difficult for university students 

Define peer pressure 

از پرسص و پاسخ همراه با و وایت برد استفاده از ویذیو پروزکتور   باارائه سخنرانی توسط استاد رٍش آهَزش 

 دانطجویان

 کتور،کامپیوتر ،تخته وایت برد،ماژیک وایت بردژویذیو پروامکانات آموزضی : 

                              A Preparatory Step Toward Academic Reading Comprehensionمنبع درس  :

                                                                

 دقيقِ  5هذت زهبى:     جلسات قبل در مطالب آموزش داده ضذه سوال ازدانطجویان در مورد :مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   30هذت زهبى : 

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ   30هذت زهبى:   

  دقيقِ   8  هذت زهبى : جمع بندی و نتیجه گیری 

 بکارگیري روش پرسص و پاسخ  : ارزشیابی درس
 

 دقيقِ   7 هذت زهبى : 

خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبىداًطکذُ علَم پسضکي ٍ   

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 

  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ٍ دٍم  ِ بيستجلس

 پرستاریکارشناسی/ مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاری گروه آموزشی:  ( الر    )س تاری حضرت زینبپرس: دانشکده

 7/10/98 تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل اٍل سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت                    ضٌبِ        رٍز:     زببى پيص داًطگبّيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 42 تعذاد داًطجَيبى  :

 سيذ حٌبى کطفي هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 سیذ حنان کطفی: هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(:  دقيقِ 90هذت کالس: 

. 

 Circulatory system                                 عنوان درس:                                                                                                                   

                                            
                                                                                                                    

  هدف کلی درس :ا

 یادگیری ساختارهای پایه )اصىل دستىر زبان( .1

 افسایش دامنه لغات .2

 تقىیت وآمىزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنىن یادگیری زبان .4

 

 :Upon completion of this chapter,you should be able to                                          اهداف جسئی :

Define the circulatory system 

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

پرسص و پاسخ از همراه با و وایت برد استفاده از ویذیو پروزکتور   باارائه سخنرانی توسط استاد رٍش آهَزش 

 دانطجویان

 کتور،کامپیوتر ،تخته وایت برد،ماژیک وایت بردژویذیو پروامکانات آموزضی : 

                              A Preparatory Step Toward Academic Reading Comprehensionمنبع درس  :

                                                                

 دقيقِ  5هذت زهبى:     جلسات قبل در مطالب آموزش داده ضذه سوال ازدانطجویان در مورد :مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   30هذت زهبى : 

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ   30هذت زهبى:   

  دقيقِ   8  هذت زهبى : جمع بندی و نتیجه گیری 

 بکارگیري روش پرسص و پاسخ  : ارزشیابی درس
 

 دقيقِ   7 هذت زهبى : 

 
 
 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 
 

  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ٍ سَم  ِ بيستجلس

 پرستاریکارشناسی/ مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاری گروه آموزشی:  ( الر    )س تاری حضرت زینبپرس: دانشکده

 11/10/98 تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل اٍل سبل تحصيلي  :  

 8-10سبعت                    چْبرضٌبِ        رٍز:     زببى پيص داًطگبّيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 42 تعذاد داًطجَيبى  :

 سيذ حٌبى کطفي هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 سیذ حنان کطفی: هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(:  دقيقِ 90هذت کالس: 

. 

 Circulatory system                                 عنوان درس:                                                                                                                   

                                            
                                                                                                                    

  هدف کلی درس :ا

 یادگیری ساختارهای پایه )اصىل دستىر زبان( .1

 افسایش دامنه لغات .2

 تقىیت وآمىزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنىن یادگیری زبان .4

 

 :Upon completion of this chapter,you should be able to                                          اهداف جسئی :

Define the circulatory system 

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

پرسص و پاسخ از همراه با و وایت برد استفاده از ویذیو پروزکتور   باارائه سخنرانی توسط استاد رٍش آهَزش 

 دانطجویان

 کتور،کامپیوتر ،تخته وایت برد،ماژیک وایت بردژویذیو پروامکانات آموزضی : 

                              A Preparatory Step Toward Academic Reading Comprehensionمنبع درس  :

                                                                

 دقيقِ  5هذت زهبى:     جلسات قبل در مطالب آموزش داده ضذه سوال ازدانطجویان در مورد :مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   30هذت زهبى : 

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ   30هذت زهبى:   

  دقيقِ   8  هذت زهبى : جمع بندی و نتیجه گیری 

 بکارگیري روش پرسص و پاسخ  : ارزشیابی درس
 

 دقيقِ   7 هذت زهبى : 

 
 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 علَم پسضکيهرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش 

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 

  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ٍ چْبرم  ِ بيستجلس

 پرستاریکارشناسی/ مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاری گروه آموزشی:  ( الر    )س تاری حضرت زینبپرس: دانشکده

 14/10/98 تبريخ ارائِ درس : 98-99ًيوسبل اٍل سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت                    ضٌبِ        رٍز:     زببى پيص داًطگبّيًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 42 تعذاد داًطجَيبى  :

 سيذ حٌبى کطفي هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 سیذ حنان کطفی: هذرسيي) بِ ترتيب حرٍف الفبب(:  دقيقِ 90هذت کالس: 

. 

                 Bamboo                                 عنوان درس:                                                                                                                   

                                            
                                                                                                                    

  هدف کلی درس :ا

 یادگیری ساختارهای پایه )اصىل دستىر زبان( .1

 افسایش دامنه لغات .2

 تقىیت وآمىزش مهارتهای چهارگانه زبان .3

 آشنایی با فنىن یادگیری زبان .4

 

 :Upon completion of this chapter,you should be able to                                          اهداف جسئی :

Identify if bamboo is the most important plant in the world and why 

Identify what are  all the purposes bamboo is used for 

Identify the things that are made of bamboo 

پرسص و پاسخ از همراه با و وایت برد استفاده از ویذیو پروزکتور   باارائه سخنرانی توسط استاد رٍش آهَزش 

 دانطجویان

 برد،ماژیک وایت بردکتور،کامپیوتر ،تخته وایت ژویذیو پروامکانات آموزضی : 

                              A Preparatory Step Toward Academic Reading Comprehensionمنبع درس  :

                                                                

 دقيقِ  5هذت زهبى:     جلسات قبل در مطالب آموزش داده ضذه سوال ازدانطجویان در مورد :مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   30هذت زهبى : 

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ   30هذت زهبى:   

  دقيقِ   8  هذت زهبى : جمع بندی و نتیجه گیری 

 بکارگیري روش پرسص و پاسخ  : ارزشیابی درس
 

 دقيقِ   7 هذت زهبى : 

 

درهبًي الرستبىداًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي   

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 


