
 
 

 

  

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول
 

 حرفِ ایکارضٌاسی/ بْذاضت  هقطغ / رضتِ تحصیلی:    حرفِ ایبْذاضت  گرٍُ آهَزضی:      بْذاضت اٍز        :     داًطکذُ

 43/44/87 تبريخ ارائه درس : 89سبل تحصيلي  :  

 9-10  سبعت:     ضنبه دوروز:       واحذ(2)زببن تخصصينبم درس )واحذ(  :  

 نظری  نوع واحذ:
 

 نفر  23تعذاد دانطجويبن  :

 ههنذس ضوضتريبن  هسئول درس: واحذ 2 تعذاد واحذ:

 ههنذس ضوضتريبن هذرسين) به ترتيب حروف الفبب(: 08/11/89تبريخ تذوين و تنظين:    دقيقه 80هذت كالس: 

. 

 هؼرفی خَد ػٌَاى درس : 

 رٍش هؼرفی خَد بِ صَرت تخصصیآضٌایی با  ّذف کلی درس :  

 
 اّذاف جسئی : 

 خَد را هؼرفی کٌذ
 اطالػات تحصیلی ٍ آهَزضی خَد را بگَیذ

 ّای ػلوی آتی خَد را ػٌَاى کٌذبرًاهِ 
      پرسص ٍ پاسخ  ، ٍایت بَردرٍش آهَزش :      

 ٍیذئَ پرٍشکتَرتختِ سفیذ،  اهکاًات آهَزضی : 

  هٌبغ درس  :

IELTS Foundations, Macmillan, Rachael Reberts 

  ِدقيقه   5   :هذت زهبن هقذه 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

 دقيقه 30هذت زهبن :   

 دقيقه  15هذت زهبن :  

 دقيقه  30هذت زهبن:    

  دقيقه  15هذت زهبن :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیری 
 

 

 دانطکذه علوم پسضکي و خذهبت بهذاضتي درهبني الرستبن

 هركس هطبلعبت و توسعه آهوزش علوم پسضکي

 واحذ برنبهه ريسی درسي و آهوزضي

 



 

  

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 دوم جلسه
 

 کارضٌاسی/ بْذاضت حرفِ ای هقطغ / رضتِ تحصیلی:    بْذاضت حرفِ ای گرٍُ آهَزضی:      بْذاضت اٍز     :        داًطکذُ

 14/44/87 تبريخ ارائه درس : 89سبل تحصيلي  :  

 9-10  سبعت:     يک ضنبهروز:      واحذ( 2زببن تخصصي)نبم درس )واحذ(  :  

 نظری  نوع واحذ:
 

 نفر  23تعذاد دانطجويبن  :

 ههنذس ضوضتريبن  هسئول درس: واحذ 2 تعذاد واحذ:

 هذرسين) به ترتيب حروف الفبب(: ههنذس ضوضتريبن 08/11/89تبريخ تذوين و تنظين:  دقيقه 80هذت كالس: 

. 

 تَصیف ًوَدار ػٌَاى درس : 

 تَصیف ًوَدار بِ صَرت ػلوی ٍ تخصصیآضٌایی با  ّذف کلی درس :  

 
 اّذاف جسئی : 

 یک ًوَدار هیلِ ای را تَصیف کٌذ
 یک ًوَدار خطی را تَصیف کٌذ

 یک ًوَدار دایرُ ای را تَصیف کٌذ
      پرسص ٍ پاسخ  ٍایت بَرد، رٍش آهَزش :      

 تختِ سفیذ،  ٍیذئَ پرٍشکتَراهکاًات آهَزضی : 

  هٌبغ درس  :

PTE Academic test builder 

  ِدقيقه   5هذت زهبن:    هقذه 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

 دقيقه 30هذت زهبن :   

 دقيقه  15هذت زهبن :  

 دقيقه  30هذت زهبن:    

  دقيقه  15هذت زهبن :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 دانطکذه علوم پسضکي و خذهبت بهذاضتي درهبني الرستبن

 هركس هطبلعبت و توسعه آهوزش علوم پسضکي

 ريسی درسي و آهوزضيواحذ برنبهه 

 



  

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 سوم جلسه
 

 کارضٌاسی/ بْذاضت حرفِ ای هقطغ / رضتِ تحصیلی:    بْذاضت حرفِ ای گرٍُ آهَزضی:      بْذاضت اٍز     :        داًطکذُ

 17/44/87 تبريخ ارائه درس : 89سبل تحصيلي  :  

 9-10  سبعت:     يک ضنبهروز:      واحذ( 2زببن تخصصي)نبم درس )واحذ(  :  

 نظری  نوع واحذ:
 

 نفر  23تعذاد دانطجويبن  :

 ههنذس ضوضتريبن  هسئول درس: واحذ 2 تعذاد واحذ:

 هذرسين) به ترتيب حروف الفبب(: ههنذس ضوضتريبن 08/11/89تبريخ تذوين و تنظين:   دقيقه 80هذت كالس: 

. 

 تَصیف جذٍل ٍ فرآیذ ػٌَاى درس : 

 تَصیف یک جذٍل ٍ فرآیٌذ بِ صَرت تخصصیآضٌایی با  ّذف کلی درس :  

 
 اّذاف جسئی : 

 یک جذٍل ػلوی را تَصیف کٌذ
 یک فرآیٌذ ٍ فلَچارت را تَصیف کٌذ

      پرسص ٍ پاسخ  ٍایت بَرد، رٍش آهَزش :      

 تختِ سفیذ،  ٍیذئَ پرٍشکتَراهکاًات آهَزضی : 

  هٌبغ درس  :

PTE Academic test builder 

  ِدقيقه   5هذت زهبن:    هقذه 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

 دقيقه 30هذت زهبن :   

 دقيقه  15هذت زهبن :  

 دقيقه  30هذت زهبن:    

  دقيقه  15هذت زهبن :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 
 
 

 دانطکذه علوم پسضکي و خذهبت بهذاضتي درهبني الرستبن

 هركس هطبلعبت و توسعه آهوزش علوم پسضکي

 واحذ برنبهه ريسی درسي و آهوزضي

 



  

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 چهبرم جلسه
 

 کارضٌاسی/ بْذاضت حرفِ ای هقطغ / رضتِ تحصیلی:    بْذاضت حرفِ ای گرٍُ آهَزضی:      بْذاضت اٍز     :        داًطکذُ

 54/41/87 تبريخ ارائه درس : 89سبل تحصيلي  :  

 9-10  سبعت:     يک ضنبهروز:      واحذ( 2زببن تخصصي)نبم درس )واحذ(  :  

 نظری  نوع واحذ:
 

 نفر  23تعذاد دانطجويبن  :

 ههنذس ضوضتريبن  هسئول درس: واحذ 2 تعذاد واحذ:

 ضوضتريبنهذرسين) به ترتيب حروف الفبب(: ههنذس  08/11/89تبريخ تذوين و تنظين:   دقيقه 80هذت كالس: 

. 

 بازگَیی ػلوی یک ارائِ کَتاُ ػٌَاى درس : 

 خالصِ سازی یک ارائِ کَتاُ ػلویآضٌایی با  ّذف کلی درس :  

 
 اّذاف جسئی : 

 بتَاًذ کلیذ ٍاشُ ّای هْن را استخراج ًوایذ
 دقیقِ بازگَیی ًوایذ 1بتَاًذ هفَْم ارائِ را در 

      پاسخپرسص ٍ   ٍایت بَرد، رٍش آهَزش :      

 تختِ سفیذ،  ٍیذئَ پرٍشکتَراهکاًات آهَزضی : 

  هٌبغ درس  :

PTE Academic test builder 

  ِدقيقه   5هذت زهبن:    هقذه 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

 دقيقه 30هذت زهبن :   

 دقيقه  15هذت زهبن :  

 دقيقه  30هذت زهبن:    

  دقيقه  15هذت زهبن :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 
 
 

 دانطکذه علوم پسضکي و خذهبت بهذاضتي درهبني الرستبن

 هركس هطبلعبت و توسعه آهوزش علوم پسضکي

 واحذ برنبهه ريسی درسي و آهوزضي

 



  

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 پنجن جلسه
 

 کارضٌاسی/ بْذاضت حرفِ ای هقطغ / رضتِ تحصیلی:    بْذاضت حرفِ ای گرٍُ آهَزضی:      بْذاضت اٍز     :        داًطکذُ

 41/41/87 تبريخ ارائه درس : 89سبل تحصيلي  :  

 9-10  سبعت:     يک ضنبهروز:      واحذ( 2زببن تخصصي)نبم درس )واحذ(  :  

 نظری  نوع واحذ:
 

 نفر  23تعذاد دانطجويبن  :

 ههنذس ضوضتريبن  هسئول درس: واحذ 2 تعذاد واحذ:

 هذرسين) به ترتيب حروف الفبب(: ههنذس ضوضتريبن 08/11/89تبريخ تذوين و تنظين:   دقيقه 80هذت كالس: 

. 

 بازگَیی یک ارائِ طَالًی ػٌَاى درس : 

 خالصِ سازی ٍ ارادُ یک گفتگَی ػلوی بلٌذآضٌایی با  ّذف کلی درس :  

 
 اّذاف جسئی : 

 بتَاًذ کلیذ ٍاشُ ّای هْن را استخراج ًوایذ
 دقیقِ بازگَیی ًوایذ 3الی  2بتَاًذ هفَْم ارائِ را در 

      پرسص ٍ پاسخ  ٍایت بَرد، رٍش آهَزش :      

 تختِ سفیذ،  ٍیذئَ پرٍشکتَراهکاًات آهَزضی : 

  هٌبغ درس  :
TED Talks, Dr. Kevin. B. Jones, 2015 

  ِدقيقه   5هذت زهبن:    هقذه 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

 دقيقه 30هذت زهبن :   

 دقيقه  15هذت زهبن :  

 دقيقه  30هذت زهبن:    

  دقيقه  15هذت زهبن :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 
 
 

 دانطکذه علوم پسضکي و خذهبت بهذاضتي درهبني الرستبن

 هركس هطبلعبت و توسعه آهوزش علوم پسضکي

 واحذ برنبهه ريسی درسي و آهوزضي

 



  

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 ضطن جلسه
 

 کارضٌاسی/ بْذاضت حرفِ ای هقطغ / رضتِ تحصیلی:    بْذاضت حرفِ ای گرٍُ آهَزضی:      بْذاضت اٍز     :        داًطکذُ

 48/41/86 تبريخ ارائه درس : 89سبل تحصيلي  :  

 9-10  سبعت:     يک ضنبهروز:      واحذ( 2زببن تخصصي)نبم درس )واحذ(  :  

 نظری  نوع واحذ:
 

 نفر  23تعذاد دانطجويبن  :

 ههنذس ضوضتريبن  هسئول درس: واحذ 2 تعذاد واحذ:

 هذرسين) به ترتيب حروف الفبب(: ههنذس ضوضتريبن 08/11/89تبريخ تذوين و تنظين:   دقيقه 80هذت كالس: 

. 

 بازگَیی یک ارائِ طَالًی ػٌَاى درس : 

 خالصِ سازی ٍ ارادُ یک گفتگَی ػلوی بلٌذآضٌایی با  ّذف کلی درس :  

 
 اّذاف جسئی : 

 بتَاًذ کلیذ ٍاشُ ّای هْن را استخراج ًوایذ
 بازگَیی ًوایذ دقیقِ 3الی  2بتَاًذ هفَْم ارائِ را در 

      پرسص ٍ پاسخ  ٍایت بَرد، رٍش آهَزش :      

 تختِ سفیذ،  ٍیذئَ پرٍشکتَراهکاًات آهَزضی : 

  هٌبغ درس  :
TED Talks, Dr. Kevin. B. Jones, 2015 

  ِهقذه   ِهقذه 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

  جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیری   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 
 

الرستبندانطکذه علوم پسضکي و خذهبت بهذاضتي درهبني   

 هركس هطبلعبت و توسعه آهوزش علوم پسضکي

 واحذ برنبهه ريسی درسي و آهوزضي

 



  

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 هفتن جلسه
 

 کارضٌاسی/ بْذاضت حرفِ ای هقطغ / رضتِ تحصیلی:    بْذاضت حرفِ ای گرٍُ آهَزضی:      بْذاضت اٍز     :        داًطکذُ

 15/41/87 تبريخ ارائه درس : 89سبل تحصيلي  :  

 9-10  سبعت:     يک ضنبهروز:      واحذ( 2زببن تخصصي)نبم درس )واحذ(  :  

 نظری  واحذ:نوع 
 

 نفر  23تعذاد دانطجويبن  :

 ههنذس ضوضتريبن  هسئول درس: واحذ 2 تعذاد واحذ:

 هذرسين) به ترتيب حروف الفبب(: ههنذس ضوضتريبن 08/11/89تبريخ تذوين و تنظين:   دقيقه 80هذت كالس: 

. 

 بازگَیی یک ارائِ طَالًی ػٌَاى درس : 

 سازی ٍ ارادُ یک گفتگَی ػلوی بلٌذخالصِ آضٌایی با  ّذف کلی درس :  

 
 اّذاف جسئی : 

 بتَاًذ کلیذ ٍاشُ ّای هْن را استخراج ًوایذ
 دقیقِ بازگَیی ًوایذ 3الی  2بتَاًذ هفَْم ارائِ را در 

      پرسص ٍ پاسخ  ٍایت بَرد، رٍش آهَزش :      

 تختِ سفیذ،  ٍیذئَ پرٍشکتَراهکاًات آهَزضی : 

  هٌبغ درس  :
TED Talks, Dr. Kevin. B. Jones, 2015 

  ِهقذه   ِهقذه 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

  جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیری   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 
 

 دانطکذه علوم پسضکي و خذهبت بهذاضتي درهبني الرستبن

 هركس هطبلعبت و توسعه آهوزش علوم پسضکي

 واحذ برنبهه ريسی درسي و آهوزضي

 



  

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 هطتن جلسه
 

 کارضٌاسی/ بْذاضت حرفِ ای هقطغ / رضتِ تحصیلی:    بْذاضت حرفِ ای گرٍُ آهَزضی:      بْذاضت اٍز     :        داًطکذُ

 47/54/88 تبريخ ارائه درس : 89سبل تحصيلي  :  

 9-10  سبعت:     يک ضنبهروز:      واحذ( 2زببن تخصصي)نبم درس )واحذ(  :  

 نظری  نوع واحذ:
 

 نفر  23تعذاد دانطجويبن  :

 ههنذس ضوضتريبن  هسئول درس: واحذ 2 تعذاد واحذ:

 هذرسين) به ترتيب حروف الفبب(: ههنذس ضوضتريبن 08/11/89تبريخ تذوين و تنظين:   دقيقه 80هذت كالس: 

. 

 بازگَیی یک ارائِ طَالًی ػٌَاى درس : 

 خالصِ سازی ٍ ارادُ یک گفتگَی ػلوی بلٌذآضٌایی با  ّذف کلی درس :  

 
 اّذاف جسئی : 

 بتَاًذ کلیذ ٍاشُ ّای هْن را استخراج ًوایذ
 بازگَیی ًوایذ دقیقِ 3الی  2بتَاًذ هفَْم ارائِ را در 

      پرسص ٍ پاسخ  ٍایت بَرد، رٍش آهَزش :      

 تختِ سفیذ،  ٍیذئَ پرٍشکتَراهکاًات آهَزضی : 

  هٌبغ درس  :
TED Talks, Dr. Kevin. B. Jones, 2015 

  ِهقذه   ِهقذه 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

  جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیری   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 
 
 

الرستبندانطکذه علوم پسضکي و خذهبت بهذاضتي درهبني   

 هركس هطبلعبت و توسعه آهوزش علوم پسضکي

 واحذ برنبهه ريسی درسي و آهوزضي

 



  

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 نهن جلسه
 

 کارضٌاسی/ بْذاضت حرفِ ای هقطغ / رضتِ تحصیلی:    بْذاضت حرفِ ای گرٍُ آهَزضی:      بْذاضت اٍز     :        داًطکذُ

 14/54/88 تبريخ ارائه درس : 89سبل تحصيلي  :  

 9-10  سبعت:     يک ضنبهروز:      واحذ( 2زببن تخصصي)نبم درس )واحذ(  :  

 نظری  واحذ:نوع 
 

 نفر  23تعذاد دانطجويبن  :

 ههنذس ضوضتريبن  هسئول درس: واحذ 2 تعذاد واحذ:

 هذرسين) به ترتيب حروف الفبب(: ههنذس ضوضتريبن 08/11/89تبريخ تذوين و تنظين:   دقيقه 80هذت كالس: 

. 

 اصَل ًاهِ ًگاری ػلوی ػٌَاى درس : 

 ػلویهکاتبات آضٌایی با  ّذف کلی درس :  

 
 اّذاف جسئی : 

 بتَاًذ اًَاع ًاهِ ّایؼلوی بِ هخاطبیي رسوی ٍ غیر رسوی تٌظین ًوایذ
      پرسص ٍ پاسخ  ٍایت بَرد، رٍش آهَزش :      

 تختِ سفیذ،  ٍیذئَ پرٍشکتَراهکاًات آهَزضی : 

  هٌبغ درس  :

IELTS Foundations, Macmillan, Rachael Reberts 

  ِهقذه   ِهقذه 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

  جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیری   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 
 

 دانطکذه علوم پسضکي و خذهبت بهذاضتي درهبني الرستبن

 هركس هطبلعبت و توسعه آهوزش علوم پسضکي

 واحذ برنبهه ريسی درسي و آهوزضي

 



  

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 دهن جلسه
 

 کارضٌاسی/ بْذاضت حرفِ ای هقطغ / رضتِ تحصیلی:    بْذاضت حرفِ ای گرٍُ آهَزضی:      بْذاضت اٍز     :        داًطکذُ

 54/51/88 تبريخ ارائه درس : 89سبل تحصيلي  :  

 9-10  سبعت:     يک ضنبهروز:      واحذ( 2زببن تخصصي)نبم درس )واحذ(  :  

 نظری  نوع واحذ:
 

 نفر  23تعذاد دانطجويبن  :

 ههنذس ضوضتريبن  هسئول درس: واحذ 2 تعذاد واحذ:

 ضوضتريبنهذرسين) به ترتيب حروف الفبب(: ههنذس  08/11/89تبريخ تذوين و تنظين:   دقيقه 80هذت كالس: 

. 

  تحلیل ٍ ًگارش ًتایج ػٌَاى درس : 

 ًگارش ػلوی بحث هقاالت ّذف کلی درس :  

 
 اّذاف جسئی : 

  رًٍذ ّای هختلف ًتایج را بِ صَرت ػلوی بٌَیسذ

      پرسص ٍ پاسخ  ٍایت بَرد، رٍش آهَزش :      

 تختِ سفیذ،  ٍیذئَ پرٍشکتَراهکاًات آهَزضی : 

  هٌبغ درس  :

IELTS Foundations, Macmillan, Rachael Reberts 

  ِدقيقه   5هذت زهبن:    هقذه 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

 دقيقه 30هذت زهبن :   

 دقيقه  15هذت زهبن :  

 دقيقه  30هذت زهبن:    

  دقيقه  15هذت زهبن :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 
 

 دانطکذه علوم پسضکي و خذهبت بهذاضتي درهبني الرستبن

 هركس هطبلعبت و توسعه آهوزش علوم پسضکي

 برنبهه ريسی درسي و آهوزضيواحذ 

 



  

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 يبزدهن جلسه
 

 کارضٌاسی/ بْذاضت حرفِ ای هقطغ / رضتِ تحصیلی:    بْذاضت حرفِ ای گرٍُ آهَزضی:      بْذاضت اٍز     :        داًطکذُ

 57/51/88 تبريخ ارائه درس : 89سبل تحصيلي  :  

 9-10  سبعت:     يک ضنبهروز:      واحذ( 2زببن تخصصي)نبم درس )واحذ(  :  

 نظری  نوع واحذ:
 

 نفر  23تعذاد دانطجويبن  :

 ههنذس ضوضتريبن  هسئول درس: واحذ 2 تعذاد واحذ:

 هذرسين) به ترتيب حروف الفبب(: ههنذس ضوضتريبن 08/11/89تبريخ تذوين و تنظين:   دقيقه 80هذت كالس: 

. 

 بحث آزاد ػٌَاى درس : 
 

 تکتیک ّای هکالوِبا آضٌایی  ّذف کلی درس :  

 
 اّذاف جسئی : 

ِ سَال هطرح ضذُ ػٌَاى کٌذ  دیذگاُ خَد را ًسبت ب
 دیذگاُ خَد بیاى گٌذدالیل خَد را برای حوایت از 

 

      پرسص ٍ پاسخ  ٍایت بَرد، رٍش آهَزش :      

 تختِ سفیذ،  ٍیذئَ پرٍشکتَراهکاًات آهَزضی : 

  هٌبغ درس  :

IELTS Foundations, Macmillan, Rachael Reberts  

  ِدقيقه   5هذت زهبن:    هقذه 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

 دقيقه 30هذت زهبن :   

 دقيقه  15هذت زهبن :  

 دقيقه  30هذت زهبن:    

  دقيقه  15هذت زهبن :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 
 

 دانطکذه علوم پسضکي و خذهبت بهذاضتي درهبني الرستبن

 هركس هطبلعبت و توسعه آهوزش علوم پسضکي

 واحذ برنبهه ريسی درسي و آهوزضي

 



  

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 دوازدهن جلسه
 

 کارضٌاسی/ بْذاضت حرفِ ای هقطغ / رضتِ تحصیلی:    بْذاضت حرفِ ای گرٍُ آهَزضی:      بْذاضت اٍز     :        داًطکذُ

 44/51/88 تبريخ ارائه درس : 89سبل تحصيلي  :  

 9-10  سبعت:     يک ضنبهروز:      واحذ( 2زببن تخصصي)نبم درس )واحذ(  :  

 نظری  نوع واحذ:
 

 نفر  23تعذاد دانطجويبن  :

 ههنذس ضوضتريبن  هسئول درس: واحذ 2 تعذاد واحذ:

 هذرسين) به ترتيب حروف الفبب(: ههنذس ضوضتريبن 08/11/89تبريخ تذوين و تنظين:   دقيقه 80هذت كالس: 

. 

 بحث آزاد ػٌَاى درس : 
 

 با تکتیک ّای هکالوِآضٌایی  ّذف کلی درس :  

 
 اّذاف جسئی : 

ِ سَال هطرح ضذُ ػٌَاى کٌذ  دیذگاُ خَد را ًسبت ب
 دالیل خَد را برای حوایت از دیذگاُ خَد بیاى گٌذ

 

      پرسص ٍ پاسخ  ٍایت بَرد، رٍش آهَزش :      

 پرٍشکتَرتختِ سفیذ،  ٍیذئَ اهکاًات آهَزضی : 

  هٌبغ درس  :

IELTS Foundations, Macmillan, Rachael Reberts  

  ِهقذه   ِهقذه 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

  جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیری   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 
 

 دانطکذه علوم پسضکي و خذهبت بهذاضتي درهبني الرستبن

 هركس هطبلعبت و توسعه آهوزش علوم پسضکي

 واحذ برنبهه ريسی درسي و آهوزضي

 



  

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 سيسدهن جلسه
 

 کارضٌاسی/ بْذاضت حرفِ ای هقطغ / رضتِ تحصیلی:    بْذاضت حرفِ ای گرٍُ آهَزضی:      بْذاضت اٍز     :        داًطکذُ

 44/1/87 تبريخ ارائه درس : 89سبل تحصيلي  :  

 9-10  سبعت:     يک ضنبهروز:      واحذ( 2زببن تخصصي)نبم درس )واحذ(  :  

 نظری  نوع واحذ:
 

 نفر  23تعذاد دانطجويبن  :

 ههنذس ضوضتريبن  هسئول درس: واحذ 2 تعذاد واحذ:

 هذرسين) به ترتيب حروف الفبب(: ههنذس ضوضتريبن 08/11/89تبريخ تذوين و تنظين:   دقيقه 80هذت كالس: 

. 

 ترهیٌَلَشی ػٌَاى درس : 
 

 ٍاشگاى ٍ اصطالحات تخصصی رضتِ بْذاضت ػوَهیبا آضٌایی  ّذف کلی درس :  

 
 اّذاف جسئی : 

 اپیذهیَلَشی را یاد بگیردلغات ٍ اصطالحات تخصصی رضتِ بْذاضت ػوَهی ٍ 

      پرسص ٍ پاسخ  ٍایت بَرد، رٍش آهَزش :      

 تختِ سفیذ،  ٍیذئَ پرٍشکتَراهکاًات آهَزضی : 

  هٌبغ درس  :

Dictionaries and Glossaries that are related to Public Health, Instrumental videos, 

Professional English books, Articles 

 

  ِدقيقه   5هذت زهبن:    هقذه 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

 دقيقه 30هذت زهبن :   

 دقيقه  15هذت زهبن :  

 دقيقه  30هذت زهبن:    

  دقيقه  15هذت زهبن :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 
 

علوم پسضکي و خذهبت بهذاضتي درهبني الرستبن دانطکذه  

 هركس هطبلعبت و توسعه آهوزش علوم پسضکي

 واحذ برنبهه ريسی درسي و آهوزضي

 



  

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 چهبردهن جلسه
 

 کارضٌاسی/ بْذاضت حرفِ ای هقطغ / رضتِ تحصیلی:    بْذاضت حرفِ ای گرٍُ آهَزضی:      بْذاضت اٍز     :        داًطکذُ

 11/1/88 تبريخ ارائه درس : 89سبل تحصيلي  :  

 9-10  سبعت:     يک ضنبهروز:      واحذ( 2زببن تخصصي)نبم درس )واحذ(  :  

 نظری  نوع واحذ:
 

 نفر  23تعذاد دانطجويبن  :

 ههنذس ضوضتريبن  هسئول درس: واحذ 2 تعذاد واحذ:

 هذرسين) به ترتيب حروف الفبب(: ههنذس ضوضتريبن 08/11/89تبريخ تذوين و تنظين:   دقيقه 80هذت كالس: 

. 

 ترهیٌَلَشی ػٌَاى درس : 
 

 با ٍاشگاى ٍ اصطالحات تخصصی رضتِ بْذاضت ػوَهیآضٌایی  ّذف کلی درس :  

 
 اّذاف جسئی : 

 لغات ٍ اصطالحات تخصصی رضتِ بْذاضت ػوَهی ٍ اپیذهیَلَشی را یاد بگیرد

      پرسص ٍ پاسخ  ٍایت بَرد، رٍش آهَزش :      

 تختِ سفیذ،  ٍیذئَ پرٍشکتَراهکاًات آهَزضی : 

  هٌبغ درس  :

Dictionaries and Glossaries that are related to Public Health, Instrumental videos, 

Professional English books, Articles 

 

  ِهقذه   ِهقذه 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

  جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیری   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 
 

الرستبندانطکذه علوم پسضکي و خذهبت بهذاضتي درهبني   

 هركس هطبلعبت و توسعه آهوزش علوم پسضکي

 واحذ برنبهه ريسی درسي و آهوزضي

 



  

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 پبنسدهن جلسه
 

 کارضٌاسی/ بْذاضت حرفِ ای هقطغ / رضتِ تحصیلی:    بْذاضت حرفِ ای گرٍُ آهَزضی:      بْذاضت اٍز     :        داًطکذُ

 18/1/88 تبريخ ارائه درس : 89سبل تحصيلي  :  

 9-10  سبعت:     يک ضنبهروز:      واحذ( 2زببن تخصصي)نبم درس )واحذ(  :  

 نظری  نوع واحذ:
 

 نفر  23تعذاد دانطجويبن  :

 ههنذس ضوضتريبن  هسئول درس: واحذ 2 تعذاد واحذ:

 هذرسين) به ترتيب حروف الفبب(: ههنذس ضوضتريبن 08/11/89تبريخ تذوين و تنظين:   دقيقه 80هذت كالس: 

. 

 ارائِ ػلوی یک هقالِ  ػٌَاى درس : 
 

 ًحَُ خَاًذى ٍ درک هطلب از یک هتي تخصصیبا آضٌایی  ّذف کلی درس :  

 
 اّذاف جسئی : 

 هفَْم یک هتي تخصصی را دریابذ
ِ سازی هطالب  خالص
ِ ضفاّی هطالب  ارائ

      پرسص ٍ پاسخ  ٍایت بَرد، رٍش آهَزش :      

 پرٍشکتَرتختِ سفیذ،  ٍیذئَ اهکاًات آهَزضی : 

  هٌبغ درس  :

- 

  ِدقيقه   5هذت زهبن:    هقذه 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

 دقيقه 30هذت زهبن :   

 دقيقه  15هذت زهبن :  

 دقيقه  30هذت زهبن:    

  دقيقه  15هذت زهبن :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 
 

 دانطکذه علوم پسضکي و خذهبت بهذاضتي درهبني الرستبن

 هركس هطبلعبت و توسعه آهوزش علوم پسضکي

 واحذ برنبهه ريسی درسي و آهوزضي

 



  

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 ضبنسدهن جلسه
 

 کارضٌاسی/ بْذاضت حرفِ ای هقطغ / رضتِ تحصیلی:    بْذاضت حرفِ ای گرٍُ آهَزضی:      بْذاضت اٍز     :        داًطکذُ

 12/2/88 تبريخ ارائه درس : 89سبل تحصيلي  :  

 9-10  سبعت:     يک ضنبهروز:      واحذ( 2زببن تخصصي)نبم درس )واحذ(  :  

 نظری  نوع واحذ:
 

 نفر  23تعذاد دانطجويبن  :

 ههنذس ضوضتريبن  هسئول درس: واحذ 2 تعذاد واحذ:

 هذرسين) به ترتيب حروف الفبب(: ههنذس ضوضتريبن 08/11/89تبريخ تذوين و تنظين:   دقيقه 80هذت كالس: 

. 

 speakingبخص  آزهَى پایاى ترم ػٌَاى درس : 

 

 - ّذف کلی درس :  

 
 اّذاف جسئی : 

ِ را ارائِ دّذ  هطالب فرگرفت

      پرسص ٍ پاسخ  ٍایت بَرد، رٍش آهَزش :      

 سفیذ،  ٍیذئَ پرٍشکتَرتختِ اهکاًات آهَزضی : 

  هٌبغ درس  :

- 

  ِدقيقه   5هذت زهبن:    هقذه 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

 دقيقه 30هذت زهبن :   

 دقيقه  15هذت زهبن :  

 دقيقه  30هذت زهبن:    

  دقيقه  15هذت زهبن :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 
 
 
 
 
 

خذهبت بهذاضتي درهبني الرستبن دانطکذه علوم پسضکي و  

 هركس هطبلعبت و توسعه آهوزش علوم پسضکي

 واحذ برنبهه ريسی درسي و آهوزضي

 



 

 هفذهن جلسه
 

 کارضٌاسی/ بْذاضت حرفِ ای هقطغ / رضتِ تحصیلی:    بْذاضت حرفِ ای گرٍُ آهَزضی:      بْذاضت اٍز     :        داًطکذُ

 12/2/88 تبريخ ارائه درس : 89سبل تحصيلي  :  

 9-10  سبعت:     يک ضنبهروز:      واحذ( 2زببن تخصصي)نبم درس )واحذ(  :  

 نظری  نوع واحذ:
 

 نفر  23تعذاد دانطجويبن  :

 ههنذس ضوضتريبن  هسئول درس: واحذ 2 تعذاد واحذ:

 هذرسين) به ترتيب حروف الفبب(: ههنذس ضوضتريبن 08/11/89تبريخ تذوين و تنظين:   دقيقه 80هذت كالس: 

. 

 بخص کتبی آزهَى پایاى ترم ػٌَاى درس : 
 

 - ّذف کلی درس :  

 
 اّذاف جسئی : 

ِ را ارائِ دّذهطالب   فرگرفت

      پرسص ٍ پاسخ  ٍایت بَرد، رٍش آهَزش :      

 تختِ سفیذ،  ٍیذئَ پرٍشکتَراهکاًات آهَزضی : 

  هٌبغ درس  :

- 

  ِدقيقه   5هذت زهبن:    هقذه 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

 دقيقه 30هذت زهبن :   

 دقيقه  15هذت زهبن :  

 دقيقه  30هذت زهبن:    

  دقيقه  15هذت زهبن :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 


