
 
 

 

  

 

 ترکیبی  (lesson Plan)رٍزاًِ طرح درض 

 جلعِ اٍل

 کارؽٌاعی/ػلَم تغذیِ هقطغ / رؽتِ تحصیلی:                     ػلَم تغذیِگزٍُ آهَسؽی:           تْذاؽت اٍس: داًؾکذ

          ::/34/47 تبريخ ارائِ درض ; ::-544ظبل تحصیلی  ;  

 24-23 ظبعت; يکؽٌبِ          رٍز;  بْذاؼت عوَهیًبم درض )ٍاحذ( ;  

 ًظری ًَع ٍاحذ;
 

 34 تعذاد داًؽجَيبى  ;

 دکتر ظویِ يَظبيی هعئَل درض; 3 تعذاد ٍاحذ;

 دکتر ظویِ يَظبيی :هذرض دقیقِ 54هذت کالض; 

 ::/37/46 ببزًگری;تذٍيي /  تبريخ
 

 تبريخچِ ٍ تعريف ظالهت، هفَْم ظالهت ٍ بیوبری:  جلغِػٌَاى 

 تاریخچِ ٍ تعریف سالهت، هفَْم سالهت ٍ بیواری، عَاهل تعییي کٌٌذُ سالهتی:   جلغِّذف کلی 

 

 :  اختصاصیاّذاف 
 تاریخچِ تْذاضت را ضزح دّذ. -

 هفَْم سالهت ٍ تیواری را تذاًذ ٍ تؼزیف کٌذ. -

 

 : خیزتزکیثی       /          : تلیهجاسی   /             :خیزحضَریرٍػ آهَسػ :  

  اعالیذ، کاهپیَتز، ایٌتزًت، عاهاًِ ًَیذاهکاًات آهَسؽی : 

 : خیز/        تاالر گفتگَ        : خیز/          پزٍصُ          : خیزفؼالیت آهَسؽی :   تکلیف

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 

 طثق فزهت طزح دٍرُ تزکیثی ًَؽتِ ؽَد.هؾخصات آى در صَرت اعتفادُ اس کتاب، هقالِ، جشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی  هٌثغ درط :
 تْزاًی ح، هلک افضلی ح(، اًتطارات سواط، تْزاى. آخزیي چاجپارک ج ا. کلیات خذهات تْذاضتی. تخص ًخست )ضجاػی 

 

 ِدقیقِ      ;هذت زهبى (جْت کالط ّای حضَری تکویل گزدد.صزفا )ایي قغوت :    هقذه 

 کلیات درط  

  بخػ اٍل درض 

  پرظػ ٍ پبظخ ٍ اظتراحت 

  بخػ دٍم درض 

 دقیقِ  24دت زهبى ;  

 دقیقِ  6هذت زهبى ;  

 دقیقِ 34هذت زهبى;     

  دقیقِ   6هذت زهبى ;  جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 
 

 داًؽکذُ علَم پسؼکی ٍ خذهبت بْذاؼتی درهبًی الرظتبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَظعِ آهَزغ علَم پسؼکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درظی ٍ آهَزؼی

 



 

 
 

 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درض رٍزاًِ 

 جلعِ دٍم

 کارؽٌاعی/ػلَم تغذیِ هقطغ / رؽتِ تحصیلی:                     ػلَم تغذیِگزٍُ آهَسؽی:           تْذاؽت اٍس: داًؾکذ

           ::/44/47 درض ;تبريخ ارائِ  ::-544ظبل تحصیلی  ;  

 24-23 ظبعت; يکؽٌبِ           رٍز;  بْذاؼت عوَهیًبم درض )ٍاحذ( ;  

 ًظری ًَع ٍاحذ;
 

 34 تعذاد داًؽجَيبى  ;

 دکتر ظویِ يَظبيی هعئَل درض; 3 تعذاد ٍاحذ;

 دکتر ظویِ يَظبيی :هذرض دقیقِ 54هذت کالض; 

 ::/37/46 تبريخ تذٍيي / ببزًگری;
 

 عَاهل تعییي کٌٌذُ ظالهتی:  جلغِػٌَاى 

 تاریخچِ ٍ تعریف سالهت، هفَْم سالهت ٍ بیواری، عَاهل تعییي کٌٌذُ سالهتی:   جلغِّذف کلی 

 

 :  اختصاصیاّذاف 
 اتؼاد سالهتی را تطٌاسذ ٍ تَضیح دّذ. -

 ػَاهل تؼییي کٌٌذُ سالهتی را تطٌاسذ ٍ تَضیح دّذ. -

 تزکیثی: خیز       /   هجاسی: تلی        حضَری:خیز         /      رٍػ آهَسػ :  

 اعالیذ، کاهپیَتز، ایٌتزًت، عاهاًِ ًَیذ اهکاًات آهَسؽی : 

 : خیزفؼالیت آهَسؽی :   تکلیف: خیز          /          پزٍصُ: خیز        /        تاالر گفتگَ

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 

 صَرت اعتفادُ اس کتاب، هقالِ، جشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثق فزهت طزح دٍرُ تزکیثی ًَؽتِ ؽَد.در  هٌثغ درط :
 پارک ج ا. کلیات خذهات تْذاضتی. تخص ًخست )ضجاػی تْزاًی ح، هلک افضلی ح(، اًتطارات سواط، تْزاى. آخزیي چاج

 

 ِهذت زهبى;      دقیقِ تکویل گزدد.()ایي قغوت صزفا جْت کالط ّای حضَری :    هقذه 

 کلیات درط  

  بخػ اٍل درض 

  پرظػ ٍ پبظخ ٍ اظتراحت 

  بخػ دٍم درض 

 دقیقِ  24دت زهبى ;  

 دقیقِ  6هذت زهبى ;  

 دقیقِ 34هذت زهبى;     

  دقیقِ   6هذت زهبى ;  جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 
 



 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درض رٍزاًِ 

 ظَمجلعِ 

 کارؽٌاعی/ػلَم تغذیِ هقطغ / رؽتِ تحصیلی:                     ػلَم تغذیِگزٍُ آهَسؽی:           تْذاؽت اٍس: داًؾکذ

           ::/47/48 تبريخ ارائِ درض ; ::-544ظبل تحصیلی  ;  

 24-23 ظبعت; يکؽٌبِ        رٍز;  بْذاؼت عوَهیًبم درض )ٍاحذ( ;  

 ًظری ًَع ٍاحذ;
 

 34 تعذاد داًؽجَيبى  ;

 دکتر ظویِ يَظبيی هعئَل درض; 3 تعذاد ٍاحذ;

 دکتر ظویِ يَظبيی :هذرض دقیقِ 54هذت کالض; 

 ::/37/46 تبريخ تذٍيي / ببزًگری;
 

 برًبهِ ريسی ٍ هذيريت بْذاؼت:  جلغِػٌَاى 

 اهارّای اساسی بْذاشت برًاهِ ریزی ٍ هذیریت بْذاشت، استراتژی ّای تاهیي سالهت،:   جلغِّذف کلی 

 

 :  اختصاصیاّذاف 
 ًطاًگزّای تْذاضت را ضزح دّذ. -

 ٍیژگی ّای اقتصادی، اجتواػی، جوؼیتی کطَرّای پیطزفتِ ٍ در حال پیطزفت را تذاًذ. -

 فلسفِ ّای خذهات تْذاضتی )هزاقثت تْذاضتی، ًظام تْذاضتی، سغَح هزاقثت تْذاضتی( را ضزح دّذ. -

 تزکیثی: خیز       /   هجاسی: تلی        حضَری:خیز         /      رٍػ آهَسػ :  

 اعالیذ، کاهپیَتز، ایٌتزًت، عاهاًِ ًَیذ اهکاًات آهَسؽی : 

 : خیزفؼالیت آهَسؽی :   تکلیف: خیز          /          پزٍصُ: خیز        /        تاالر گفتگَ

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 

 صَرت اعتفادُ اس کتاب، هقالِ، جشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثق فزهت طزح دٍرُ تزکیثی ًَؽتِ ؽَد.در  هٌثغ درط :
 پارک ج ا. کلیات خذهات تْذاضتی. تخص ًخست )ضجاػی تْزاًی ح، هلک افضلی ح(، اًتطارات سواط، تْزاى. آخزیي چاج

 

 ِهذت زهبى;      دقیقِ تکویل گزدد.()ایي قغوت صزفا جْت کالط ّای حضَری :    هقذه 

 کلیات درط  

  بخػ اٍل درض 

  پرظػ ٍ پبظخ ٍ اظتراحت 

  بخػ دٍم درض 

 دقیقِ  24دت زهبى ;  

 دقیقِ  6هذت زهبى ;  

 دقیقِ 34هذت زهبى;     

  دقیقِ   6هذت زهبى ;  جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 

 
 



 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درض رٍزاًِ 

 چْبرمجلعِ 

 کارؽٌاعی/ػلَم تغذیِ هقطغ / رؽتِ تحصیلی:                     ػلَم تغذیِگزٍُ آهَسؽی:           تْذاؽت اٍس: داًؾکذ

           ::/24/48 تبريخ ارائِ درض ; ::-544ظبل تحصیلی  ;  

 24-23 ظبعت; يکؽٌبِ         رٍز;  بْذاؼت عوَهیًبم درض )ٍاحذ( ;  

 ًظری ًَع ٍاحذ;
 

 34 تعذاد داًؽجَيبى  ;

 دکتر ظویِ يَظبيی هعئَل درض; 3 تعذاد ٍاحذ;

 دکتر ظویِ يَظبيی :هذرض دقیقِ 54هذت کالض; 

 ::/37/46 تبريخ تذٍيي / ببزًگری;
 

 اظتراتصی ّبی تبهیي ظالهت:  جلغِػٌَاى 

 سالهت، اهارّای اساسی بْذاشتبرًاهِ ریزی ٍ هذیریت بْذاشت، استراتژی ّای تاهیي :   جلغِّذف کلی 

 

 :  اختصاصیاّذاف 
 هزاقثت ّای تْذاضتی اٍلیِ ٍ سیاست تْذاضتی را تذاًذ. -

 هفَْم تیواری ٍ هفاّین ػلیت را تذاًذ. -

 تزکیثی: خیز       /   هجاسی: تلی        حضَری:خیز         /      رٍػ آهَسػ :  

 اعالیذ، کاهپیَتز، ایٌتزًت، عاهاًِ ًَیذ اهکاًات آهَسؽی : 

 : خیزفؼالیت آهَسؽی :   تکلیف: خیز          /          پزٍصُ: خیز        /        تاالر گفتگَ

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 

 دٍرُ تزکیثی ًَؽتِ ؽَد.در صَرت اعتفادُ اس کتاب، هقالِ، جشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثق فزهت طزح  هٌثغ درط :
 پارک ج ا. کلیات خذهات تْذاضتی. تخص ًخست )ضجاػی تْزاًی ح، هلک افضلی ح(، اًتطارات سواط، تْزاى. آخزیي چاج

 

 ِهذت زهبى;      دقیقِ )ایي قغوت صزفا جْت کالط ّای حضَری تکویل گزدد.(:    هقذه 

 کلیات درط  

  بخػ اٍل درض 

  پرظػ ٍ پبظخ ٍ اظتراحت 

  بخػ دٍم درض 

 دقیقِ  24دت زهبى ;  

 دقیقِ  6هذت زهبى ;  

 دقیقِ 34هذت زهبى;     

  دقیقِ   6هذت زهبى ;  جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 
 

  



 
 

 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درض رٍزاًِ 

 جلعِ پٌجن

 کارؽٌاعی/ػلَم تغذیِ هقطغ / رؽتِ تحصیلی:                     ػلَم تغذیِگزٍُ آهَسؽی:           تْذاؽت اٍس: داًؾکذ

           ::/34/48 تبريخ ارائِ درض ; ::-544ظبل تحصیلی  ;  

 24-23 ظبعت; يکؽٌبِ        رٍز;  بْذاؼت عوَهیًبم درض )ٍاحذ( ;  

 ًظری ًَع ٍاحذ;
 

 34 تعذاد داًؽجَيبى  ;

 دکتر ظویِ يَظبيی هعئَل درض; 3 تعذاد ٍاحذ;

 دکتر ظویِ يَظبيی :هذرض دقیقِ 54هذت کالض; 

 ::/37/46 تبريخ تذٍيي / ببزًگری;
 

 اظبظی بْذاؼت آهبرّبی: جلغِػٌَاى 

 برًاهِ ریزی ٍ هذیریت بْذاشت، استراتژی ّای تاهیي سالهت، اهارّای اساسی بْذاشت:   جلغِّذف کلی 

 

 :  اختصاصیاّذاف 
 تْذاضت هلی، هٌغقِ ای ٍجْاًی را تذاًذ.آهارّای اساسی  -

 هفَْم پیطگیزی )سغَح پیطگیزی( را تذاًذ ٍ تَضیح دّذ. -

 تزکیثی: خیز       /   هجاسی: تلی        حضَری:خیز         /      رٍػ آهَسػ :  

 اعالیذ، کاهپیَتز، ایٌتزًت، عاهاًِ ًَیذ اهکاًات آهَسؽی : 

 : خیز/          پزٍصُ: خیز        /        تاالر گفتگَ          فؼالیت آهَسؽی :   تکلیف: خیز

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 

 در صَرت اعتفادُ اس کتاب، هقالِ، جشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثق فزهت طزح دٍرُ تزکیثی ًَؽتِ ؽَد. هٌثغ درط :
 تْزاًی ح، هلک افضلی ح(، اًتطارات سواط، تْزاى. آخزیي چاجپارک ج ا. کلیات خذهات تْذاضتی. تخص ًخست )ضجاػی 

 

 ِهذت زهبى;      دقیقِ )ایي قغوت صزفا جْت کالط ّای حضَری تکویل گزدد.(:    هقذه 

 کلیات درط  

  بخػ اٍل درض 

  پرظػ ٍ پبظخ ٍ اظتراحت 

  بخػ دٍم درض 

 دقیقِ  24دت زهبى ;  

 دقیقِ  6هذت زهبى ;  

 دقیقِ 34هذت زهبى;     

  دقیقِ   6هذت زهبى ;  جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 
 

  



 

 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درض رٍزاًِ 

 جلعِ ؼؽن

 کارؽٌاعی/ػلَم تغذیِ هقطغ / رؽتِ تحصیلی:                     ػلَم تغذیِگزٍُ آهَسؽی:           تْذاؽت اٍس: داًؾکذ

           ::/38/48 درض ;تبريخ ارائِ  ::-544ظبل تحصیلی  ;  

 24-23 ظبعت;  يکؽٌبِ         رٍز; بْذاؼت عوَهیًبم درض )ٍاحذ( ;  

 ًظری ًَع ٍاحذ;
 

 34 تعذاد داًؽجَيبى  ;

 دکتر ظویِ يَظبيی هعئَل درض; 3 تعذاد ٍاحذ;

 دکتر ظویِ يَظبيی :هذرض دقیقِ 54هذت کالض; 

 ::/37/46 تبريخ تذٍيي / ببزًگری;
 

 بْذاؼت بیي الوللی، آؼٌبيی بب آشاًط ّبی بیي الوللی هرتبط بب بْذاؼت : جلغِػٌَاى 

  بْذاشت بیي الوللی، آشٌایی با آژاًس ّای بیي الوللی هرتبط با بْذاشت:   جلغِّذف کلی 

 

 :  اختصاصیاّذاف 
 ساسهاى ّای تیي الوللی هزتثظ تا تْذاضت ٍ ًقص ٍ ٍظایف ّز یک را تطٌاسذ. -

 غیزدٍلتی )صلیة سزخ تیي الوللی، ًقص صلیة سزخ، ٍ ...( هزتثظ تا تْذاضت را تطٌاسذ.ساسهاى ّای  -

 تا تاًک جْاًی آضٌا ضًَذ. -

 تزکیثی: خیز       /   هجاسی: تلی        حضَری:خیز         /      رٍػ آهَسػ :  

 اعالیذ، کاهپیَتز، ایٌتزًت، عاهاًِ ًَیذ اهکاًات آهَسؽی : 

 : خیز:   تکلیف: خیز          /          پزٍصُ: خیز        /        تاالر گفتگَ فؼالیت آهَسؽی

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 

 در صَرت اعتفادُ اس کتاب، هقالِ، جشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثق فزهت طزح دٍرُ تزکیثی ًَؽتِ ؽَد. هٌثغ درط :
 ًخست )ضجاػی تْزاًی ح، هلک افضلی ح(، اًتطارات سواط، تْزاى. آخزیي چاج پارک ج ا. کلیات خذهات تْذاضتی. تخص

 

 ِهذت زهبى;      دقیقِ )ایي قغوت صزفا جْت کالط ّای حضَری تکویل گزدد.(:    هقذه 

 کلیات درط  

  بخػ اٍل درض 

  پرظػ ٍ پبظخ ٍ اظتراحت 

  بخػ دٍم درض 

 دقیقِ  24دت زهبى ;  

 دقیقِ  6هذت زهبى ;  

 دقیقِ 34هذت زهبى;     

  دقیقِ   6هذت زهبى ;  جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 

  



 
 
 

 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درض رٍزاًِ 

 جلعِ ّفتن

 کارؽٌاعی/ػلَم تغذیِ هقطغ / رؽتِ تحصیلی:                     ػلَم تغذیِگزٍُ آهَسؽی:           تْذاؽت اٍس: داًؾکذ

           ::/45/49 تبريخ ارائِ درض ; ::-544ظبل تحصیلی  ;  

 24-23 ظبعت; يکؽٌبِ         رٍز;  بْذاؼت عوَهیًبم درض )ٍاحذ( ;  

 ًظری ًَع ٍاحذ;
 

 34 تعذاد داًؽجَيبى  ;

 دکتر ظویِ يَظبيی هعئَل درض; 3 تعذاد ٍاحذ;

 هحوذرضب زارعدکتر  :هذرض دقیقِ 6هذت کالض; 

 ::/37/46 ببزًگری;تبريخ تذٍيي / 
 

 تْذاؽت آب : جلغِػٌَاى 

 آشٌایی با هفاّین کلی بْذاشت هحیط:   جلغِّذف کلی 

 

 :  اختصاصیاّذاف 
 ٍیژگی ّای آب سالن ٍ تْذاضتی را ضزح دّذ. -

 اصَل ٍ رٍش ّای کلزسًی را تَضیح دّذ. -

 تزکیثی: خیز       /   هجاسی: تلی        حضَری:خیز         /      رٍػ آهَسػ :  

 اعالیذ، کاهپیَتز، ایٌتزًت، عاهاًِ ًَیذ اهکاًات آهَسؽی : 

 : خیز/          پزٍصُ: خیز        /        تاالر گفتگَ          فؼالیت آهَسؽی :   تکلیف: خیز

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 

 یادگیزی هؾخصات آى طثق فزهت طزح دٍرُ تزکیثی ًَؽتِ ؽَد. در صَرت اعتفادُ اس کتاب، هقالِ، جشٍُ یا ّز ًَع هحتَای هٌثغ درط :
 پارک ج ا. کلیات خذهات تْذاضتی. تخص ًخست )ضجاػی تْزاًی ح، هلک افضلی ح(، اًتطارات سواط، تْزاى. آخزیي چاج

 

 ِهذت زهبى;      دقیقِ )ایي قغوت صزفا جْت کالط ّای حضَری تکویل گزدد.(:    هقذه 

 کلیات درط  

  بخػ اٍل درض 

  پرظػ ٍ پبظخ ٍ اظتراحت 

  بخػ دٍم درض 

 دقیقِ  24دت زهبى ;  

 دقیقِ  6هذت زهبى ;  

 دقیقِ 34هذت زهبى;     

  دقیقِ   54هذت زهبى ;  جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 
 

  



 
 
 

 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درض رٍزاًِ 

 جلعِ ّؽتن

 کارؽٌاعی/ػلَم تغذیِ هقطغ / رؽتِ تحصیلی:                     ػلَم تغذیِگزٍُ آهَسؽی:           تْذاؽت اٍس: داًؾکذ

           ::/22/49 تبريخ ارائِ درض ; ::-544ظبل تحصیلی  ;  

 24-23 ظبعت;  يکؽٌبِ رٍز; بْذاؼت عوَهیًبم درض )ٍاحذ( ;  

 ًظری ًَع ٍاحذ;
 

 34 تعذاد داًؽجَيبى  ;

 دکتر ظویِ يَظبيی هعئَل درض; 3 ٍاحذ; تعذاد

 هحوذرضب زارعدکتر  :هذرض دقیقِ 54هذت کالض; 

 ::/37/46 تبريخ تذٍيي / ببزًگری;
 

 دفغ تْذاؽتی ستالِ -تْذاؽت آب : جلغِػٌَاى 

 آشٌایی با هفاّین کلی بْذاشت هحیط:   جلغِّذف کلی 

 

 :  اختصاصیاّذاف 
 ضزح دّذ.هؼیارّای کیفیت آب را تذاًذ ٍ  -

 رٍضْای دفغ تْذاضتی ستالِ را تَضیح دّذ. -

 تزکیثی: خیز       /   هجاسی: تلی        حضَری:خیز         /      رٍػ آهَسػ :  

 اعالیذ، کاهپیَتز، ایٌتزًت، عاهاًِ ًَیذ اهکاًات آهَسؽی : 

 : خیزتاالر گفتگَ       فؼالیت آهَسؽی :   تکلیف: تلی          /          پزٍصُ: خیز        / 

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 

 در صَرت اعتفادُ اس کتاب، هقالِ، جشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثق فزهت طزح دٍرُ تزکیثی ًَؽتِ ؽَد. هٌثغ درط :
 تْزاى. آخزیي چاجپارک ج ا. کلیات خذهات تْذاضتی. تخص ًخست )ضجاػی تْزاًی ح، هلک افضلی ح(، اًتطارات سواط، 

 

 ِهذت زهبى;      دقیقِ )ایي قغوت صزفا جْت کالط ّای حضَری تکویل گزدد.(:    هقذه 

 کلیات درط  

  بخػ اٍل درض 

  پرظػ ٍ پبظخ ٍ اظتراحت 

  بخػ دٍم درض 

 دقیقِ  24دت زهبى ;  

 دقیقِ  6هذت زهبى ;  

 دقیقِ 34هذت زهبى;     

  دقیقِ   6هذت زهبى ;  جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 
 

  



 
 
 
 

 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درض رٍزاًِ 

 جلعِ ًْن

 کارؽٌاعی/ػلَم تغذیِ هقطغ / رؽتِ تحصیلی:                     ػلَم تغذیِگزٍُ آهَسؽی:           تْذاؽت اٍس: داًؾکذ

           ::/29/49 تبريخ ارائِ درض ; ::-544ظبل تحصیلی  ;  

 24-23 ظبعت; يکؽٌبِ        رٍز;  بْذاؼت عوَهیًبم درض )ٍاحذ( ;  

 ًظری ًَع ٍاحذ;
 

 34 تعذاد داًؽجَيبى  ;

 دکتر ظویِ يَظبيی هعئَل درض; 3 تعذاد ٍاحذ;

 هحوذرضب زارعدکتر  :هذرض دقیقِ 54هذت کالض; 

 ::/37/46 تبريخ تذٍيي / ببزًگری;
 

 جًَذگاىهثارسُ تا حؾزات ٍ  : جلغِػٌَاى 

  آشٌایی با هفاّین کلی بْذاشت هحیط:   جلغِّذف کلی 

 :  اختصاصیاّذاف 
 رٍش ّای هثارسُ تا هَش ٍ سایز حطزات ٍ جًَذگاى را تطٌاسذ ٍ تَضیح دّذ. -

 تزکیثی: خیز       /   هجاسی: تلی        حضَری:خیز         /      رٍػ آهَسػ :  

 اعالیذ، کاهپیَتز، ایٌتزًت، عاهاًِ ًَیذ اهکاًات آهَسؽی : 

 : خیز/          پزٍصُ: خیز        /        تاالر گفتگَ         فؼالیت آهَسؽی :   تکلیف: خیز

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 

 تزکیثی ًَؽتِ ؽَد. در صَرت اعتفادُ اس کتاب، هقالِ، جشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثق فزهت طزح دٍرُ هٌثغ درط :
 پارک ج ا. کلیات خذهات تْذاضتی. تخص ًخست )ضجاػی تْزاًی ح، هلک افضلی ح(، اًتطارات سواط، تْزاى. آخزیي چاج

 

 ِهذت زهبى;      دقیقِ )ایي قغوت صزفا جْت کالط ّای حضَری تکویل گزدد.(:    هقذه 

 کلیات درط  

  بخػ اٍل درض 

  پرظػ ٍ پبظخ ٍ اظتراحت 

  بخػ دٍم درض 

 دقیقِ  24دت زهبى ;  

 دقیقِ  6هذت زهبى ;  

 دقیقِ 34هذت زهبى;     

  دقیقِ   6هذت زهبى ;  جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 
 
 

  



 
 
 
 

 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درض رٍزاًِ 

 جلعِ دّن

 کارؽٌاعی/ػلَم تغذیِ هقطغ / رؽتِ تحصیلی:                     ػلَم تغذیِگزٍُ آهَسؽی:           تْذاؽت اٍس: داًؾکذ

           ::/36/49 تبريخ ارائِ درض ; ::-544ظبل تحصیلی  ;  

 24-23 ظبعت; يکؽٌبِ          رٍز;  بْذاؼت عوَهیًبم درض )ٍاحذ( ;  

 ًظری ًَع ٍاحذ;
 

 34 تعذاد داًؽجَيبى  ;

 دکتر ظویِ يَظبيی هعئَل درض; 3 تعذاد ٍاحذ;

 دکتر ظویِ يَظبيی :هذرض دقیقِ 54هذت کالض; 

 ::/37/46 تبريخ تذٍيي / ببزًگری;
 

 آؽٌایی تا تْذاؽت هادر ٍکَدک ٍ هزاقثت ّای ٌّگام سایواى : جلغِػٌَاى 

 آشٌایی با هفاّین کلی بْذاشت خاًَادُ :   جلغِّذف کلی 

 :  اختصاصیاّذاف 
 آضٌا ضَد. تا تْذاضت هادر ٍ کَدک -

 هزاقثت ّای ٌّگام سایواى را تذاًذ. -

 تزکیثی: خیز       /   هجاسی: تلی        حضَری:خیز         /      رٍػ آهَسػ :  

 اعالیذ، کاهپیَتز، ایٌتزًت، عاهاًِ ًَیذ اهکاًات آهَسؽی : 

 : خیز/          پزٍصُ: خیز        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تکلیف: تلی

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 

 در صَرت اعتفادُ اس کتاب، هقالِ، جشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثق فزهت طزح دٍرُ تزکیثی ًَؽتِ ؽَد. هٌثغ درط :
 تْزاًی ح، هلک افضلی ح(، اًتطارات سواط، تْزاى. آخزیي چاجپارک ج ا. کلیات خذهات تْذاضتی. تخص ًخست )ضجاػی 

 

 ِهذت زهبى;      دقیقِ )ایي قغوت صزفا جْت کالط ّای حضَری تکویل گزدد.(:    هقذه 

 کلیات درط  

  بخػ اٍل درض 

  پرظػ ٍ پبظخ ٍ اظتراحت 

  بخػ دٍم درض 

 دقیقِ  24دت زهبى ;  

 دقیقِ  6هذت زهبى ;  

 دقیقِ 34هذت زهبى;     

  دقیقِ   6هذت زهبى ;  جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 
 

  



 
 
 
 

 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درض رٍزاًِ 

 جلعِ يبزدّن

 کارؽٌاعی/ػلَم تغذیِ هقطغ / رؽتِ تحصیلی:                     ػلَم تغذیِگزٍُ آهَسؽی:           تْذاؽت اٍس: داًؾکذ

           ::/:43/4 ارائِ درض ;تبريخ  ::-544ظبل تحصیلی  ;  

 24-23 ظبعت; يکؽٌبِ         رٍز;  بْذاؼت عوَهیًبم درض )ٍاحذ( ;  

 ًظری ًَع ٍاحذ;
 

 34 تعذاد داًؽجَيبى  ;

 دکتر ظویِ يَظبيی هعئَل درض; 3 تعذاد ٍاحذ;

 دکتر ظویِ يَظبيی :هذرض دقیقِ 54هذت کالض; 

 ::/37/46 تبريخ تذٍيي / ببزًگری;
 

 تغذیِ تا ؽیز هادر -هزاقثت ّای پظ اس سایواى : جلغِػٌَاى 

 آشٌایی با هفاّین کلی بْذاشت خاًَادُ :   جلغِّذف کلی 

 :  اختصاصیاّذاف 
 هزاقثت ّای پس اس سایواى جْت هادر ٍ کَدک را تطٌاسذ. -

 هزاقثت ّای ًَساداى ٍ اّویت تغذیِ تا ضیز هادر را تذاًذ. -

 تزکیثی: خیز       /   هجاسی: تلی        حضَری:خیز         /      رٍػ آهَسػ :  

 اعالیذ، کاهپیَتز، ایٌتزًت، عاهاًِ ًَیذ اهکاًات آهَسؽی : 

 : خیز/          پزٍصُ: خیز        /        تاالر گفتگَ        فؼالیت آهَسؽی :   تکلیف: تلی

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 

 صَرت اعتفادُ اس کتاب، هقالِ، جشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثق فزهت طزح دٍرُ تزکیثی ًَؽتِ ؽَد.در  هٌثغ درط :
 پارک ج ا. کلیات خذهات تْذاضتی. تخص ًخست )ضجاػی تْزاًی ح، هلک افضلی ح(، اًتطارات سواط، تْزاى. آخزیي چاج

 

 ِهذت زهبى;      دقیقِ تکویل گزدد.()ایي قغوت صزفا جْت کالط ّای حضَری :    هقذه 

 کلیات درط  

  بخػ اٍل درض 

  پرظػ ٍ پبظخ ٍ اظتراحت 

  بخػ دٍم درض 

 دقیقِ  24دت زهبى ;  

 دقیقِ  6هذت زهبى ;  

 دقیقِ 34هذت زهبى;     

  دقیقِ   6هذت زهبى ;  جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 
 

  



 
 
 
 
 

 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درض رٍزاًِ 

 جلعِ دٍازدّن

 کارؽٌاعی/ػلَم تغذیِ هقطغ / رؽتِ تحصیلی:                     ػلَم تغذیِگزٍُ آهَسؽی:           تْذاؽت اٍس: داًؾکذ

           ::/:4/:4 تبريخ ارائِ درض ; ::-544ظبل تحصیلی  ;  

 24-23 ظبعت; يکؽٌبِ        رٍز;  بْذاؼت عوَهیًبم درض )ٍاحذ( ;  

 ًظری ٍاحذ;ًَع 
 

 34 تعذاد داًؽجَيبى  ;

 دکتر ظویِ يَظبيی هعئَل درض; 3 تعذاد ٍاحذ;

 دکتر ظویِ يَظبيی :هذرض دقیقِ 54هذت کالض; 

 ::/37/46 تبريخ تذٍيي / ببزًگری;
 

 خذهات تْذاؽت هذارط -تفغیز هٌحٌی ّای رؽذ : جلغِػٌَاى 

 خاًَادُآشٌایی با هفاّین کلی بْذاشت :   جلغِّذف کلی 

 :  اختصاصیاّذاف 
 هٌحٌی ّای رضذ ٍ ًحَُ تفسیز آى ّا را تذاًذ. -

 خذهات تْذاضت هذارس را تطٌاسذ. -

 تزکیثی: خیز       /   هجاسی: تلی        حضَری:خیز         /      رٍػ آهَسػ :  

 اعالیذ، کاهپیَتز، ایٌتزًت، عاهاًِ ًَیذ اهکاًات آهَسؽی : 

 : خیزتکلیف: خیز         /          پزٍصُ: خیز        /        تاالر گفتگَفؼالیت آهَسؽی :   

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 

 در صَرت اعتفادُ اس کتاب، هقالِ، جشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثق فزهت طزح دٍرُ تزکیثی ًَؽتِ ؽَد. هٌثغ درط :
 )ضجاػی تْزاًی ح، هلک افضلی ح(، اًتطارات سواط، تْزاى. آخزیي چاجپارک ج ا. کلیات خذهات تْذاضتی. تخص ًخست 

 

 ِهذت زهبى;      دقیقِ )ایي قغوت صزفا جْت کالط ّای حضَری تکویل گزدد.(:    هقذه 

 کلیات درط  

  بخػ اٍل درض 

  پرظػ ٍ پبظخ ٍ اظتراحت 

  بخػ دٍم درض 

 دقیقِ  24دت زهبى ;  

 دقیقِ  6هذت زهبى ;  

 دقیقِ 34هذت زهبى;     

  دقیقِ   6هذت زهبى ;  جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 

  



 
 
 
 

 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درض رٍزاًِ 

 جلعِ ظیسدّن

 کارؽٌاعی/ػلَم تغذیِ هقطغ / رؽتِ تحصیلی:                     ػلَم تغذیِگزٍُ آهَسؽی:           تْذاؽت اٍس: داًؾکذ

           ::/:27/4 تبريخ ارائِ درض ; ::-544ظبل تحصیلی  ;  

 24-23 ظبعت; يکؽٌبِ      رٍز;  بْذاؼت عوَهیًبم درض )ٍاحذ( ;  

 ًظری ًَع ٍاحذ;
 

 34 تعذاد داًؽجَيبى  ;

 دکتر ظویِ يَظبيی هعئَل درض; 3 تعذاد ٍاحذ;

 رحین پَردکتر  :هذرض دقیقِ 54هذت کالض; 

 ::/37/46 / ببزًگری;تبريخ تذٍيي 
 

 اعتاًذاردّای رٍؽٌایی، اثزات سیغت ؽٌاختی رٍؽٌایی، ؽزایط رٍؽٌایی هٌاعة : جلغِػٌَاى 

  آشٌایی با هفاّین کلی بْذاشت حرفِ ای:   جلغِّذف کلی 

 :  اختصاصیاّذاف 
 استاًذاردّای رٍضٌایی، اثزات سیست ضٌاختی رٍضٌایی، ضزایظ رٍضٌایی هٌاسة را تذاًذ. -

 تزکیثی: خیز       /   هجاسی: تلی        حضَری:خیز         /      رٍػ آهَسػ :  

 اعالیذ، کاهپیَتز، ایٌتزًت، عاهاًِ ًَیذ اهکاًات آهَسؽی : 

 : خیزفؼالیت آهَسؽی :   تکلیف: خیز         /          پزٍصُ: خیز        /        تاالر گفتگَ

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 

 در صَرت اعتفادُ اس کتاب، هقالِ، جشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثق فزهت طزح دٍرُ تزکیثی ًَؽتِ ؽَد. هٌثغ درط :
 پارک ج ا. کلیات خذهات تْذاضتی. تخص ًخست )ضجاػی تْزاًی ح، هلک افضلی ح(، اًتطارات سواط، تْزاى. آخزیي چاج

 

 ِهذت زهبى;      دقیقِ ط ّای حضَری تکویل گزدد.()ایي قغوت صزفا جْت کال:    هقذه 

 کلیات درط  

  بخػ اٍل درض 

  پرظػ ٍ پبظخ ٍ اظتراحت 

  بخػ دٍم درض 

 دقیقِ  24دت زهبى ;  

 دقیقِ  6هذت زهبى ;  

 دقیقِ 34هذت زهبى;     

  دقیقِ   6هذت زهبى ;  جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 
 
 

  



 
 
 
 

 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درض رٍزاًِ 

 جلعِ چْبردّن

 کارؽٌاعی/ػلَم تغذیِ هقطغ / رؽتِ تحصیلی:                     ػلَم تغذیِگزٍُ آهَسؽی:           تْذاؽت اٍس: داًؾکذ

           ::/:34/4 تبريخ ارائِ درض ; ::-544ظبل تحصیلی  ;  

 24-23 ظبعت; يکؽٌبِ         رٍز;  بْذاؼت عوَهیًبم درض )ٍاحذ( ;  

 ًظری ًَع ٍاحذ;
 

 34 تعذاد داًؽجَيبى  ;

 دکتر ظویِ يَظبيی هعئَل درض; 3 تعذاد ٍاحذ;

 رحین پَردکتر  :هذرض دقیقِ 54هذت کالض; 

 ::/37/46 تبريخ تذٍيي / ببزًگری;
 

پزتَّا ٍ هحافظت در تزاتز هٌاتغ طثیؼی هَاجِْ تا پزتَّا، پزتَّای اًغاى عاختِ، اثزات سیغت ؽٌاختی تاتؼ  : جلغِػٌَاى 
 پزتَّا

  آشٌایی با هفاّین کلی بْذاشت حرفِ ای:   جلغِّذف کلی 

 :  اختصاصیاّذاف 
هٌاتغ عثیؼی هَاجِْ تا پزتَّا، پزتَّای اًساى ساختِ، اثزات سیست ضٌاختی تاتص پزتَّا ٍ هحافظت در تزاتز  -

 پزتَّا را تذاًذ.

 تزکیثی: خیز       /   هجاسی: تلی        حضَری:خیز         /      رٍػ آهَسػ :  

 اعالیذ، کاهپیَتز، ایٌتزًت، عاهاًِ ًَیذ اهکاًات آهَسؽی : 

 : خیزفؼالیت آهَسؽی :   تکلیف: خیز         /          پزٍصُ: خیز        /        تاالر گفتگَ

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 

 صَرت اعتفادُ اس کتاب، هقالِ، جشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثق فزهت طزح دٍرُ تزکیثی ًَؽتِ ؽَد.در  هٌثغ درط :
 پارک ج ا. کلیات خذهات تْذاضتی. تخص ًخست )ضجاػی تْزاًی ح، هلک افضلی ح(، اًتطارات سواط، تْزاى. آخزیي چاج

 

 ِهذت زهبى;      دقیقِ تکویل گزدد.()ایي قغوت صزفا جْت کالط ّای حضَری :    هقذه 

 کلیات درط  

  بخػ اٍل درض 

  پرظػ ٍ پبظخ ٍ اظتراحت 

  بخػ دٍم درض 

 دقیقِ  24دت زهبى ;  

 دقیقِ  6هذت زهبى ;  

 دقیقِ 34هذت زهبى;     

  دقیقِ   6هذت زهبى ;  جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 

  



 
 
 
 
 

 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درض رٍزاًِ 

 جلعِ پبًسدّن

 کارؽٌاعی/ػلَم تغذیِ هقطغ / رؽتِ تحصیلی:                     ػلَم تغذیِگزٍُ آهَسؽی:           تْذاؽت اٍس: داًؾکذ

           ::/:44/4 تبريخ ارائِ درض ; ::-544ظبل تحصیلی  ;  

 24-23 ظبعت; يکؽٌبِ         رٍز;  بْذاؼت عوَهیًبم درض )ٍاحذ( ;  

 ًظری ٍاحذ;ًَع 
 

 34 تعذاد داًؽجَيبى  ;

 دکتر ظویِ يَظبيی هعئَل درض; 3 تعذاد ٍاحذ;

 رحین پَردکتر  :هذرض دقیقِ 54هذت کالض; 

 ::/37/46 تبريخ تذٍيي / ببزًگری;
 

 ٍیضگی عزٍصذا، اثزات هَاجِْ تا عزٍصذا ٍ هثارسُ تا عزٍصذا، اثزات فؾار جَ، فؾار گزها ٍ عزها : جلغِػٌَاى 

  آشٌایی با هفاّین کلی بْذاشت حرفِ ای:   جلغِّذف کلی 

 :  اختصاصیاّذاف 
 ٍیژگی سزٍصذا، اثزات هَاجِْ تا سزٍصذا ٍ هثارسُ تا سزٍصذا را تذاًذ. -

 تاثیز فطارّای گزها ٍ سزها را تذاًذ. -

 اثزات فطار جَ، ارتفاع سیاد ٍ ارتفاع کن تز سالهتی اًساى را تذاًذ. -

 تزکیثی: خیز       /   هجاسی: تلی        حضَری:خیز         /      رٍػ آهَسػ :  

 اعالیذ، کاهپیَتز، ایٌتزًت، عاهاًِ ًَیذ اهکاًات آهَسؽی : 

 : خیزفؼالیت آهَسؽی :   تکلیف: خیز         /          پزٍصُ: خیز        /        تاالر گفتگَ

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 

 صَرت اعتفادُ اس کتاب، هقالِ، جشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثق فزهت طزح دٍرُ تزکیثی ًَؽتِ ؽَد.در  هٌثغ درط :
 پارک ج ا. کلیات خذهات تْذاضتی. تخص ًخست )ضجاػی تْزاًی ح، هلک افضلی ح(، اًتطارات سواط، تْزاى. آخزیي چاج

 

 ِهذت زهبى;      دقیقِ تکویل گزدد.()ایي قغوت صزفا جْت کالط ّای حضَری :    هقذه 

 کلیات درط  

  بخػ اٍل درض 

  پرظػ ٍ پبظخ ٍ اظتراحت 

  بخػ دٍم درض 

 دقیقِ  24دت زهبى ;  

 دقیقِ  6هذت زهبى ;  

 دقیقِ 34هذت زهبى;     

  دقیقِ   6هذت زهبى ;  جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درض رٍزاًِ 

 جلعِ ؼبًسدّن

 کارؽٌاعی/ػلَم تغذیِ هقطغ / رؽتِ تحصیلی:                     ػلَم تغذیِگزٍُ آهَسؽی:           تْذاؽت اٍس: داًؾکذ

           ::/48/24 تبريخ ارائِ درض ; ::-544ظبل تحصیلی  ;  

 24-23 ظبعت;  يکؽٌبِ           رٍز; بْذاؼت عوَهیًبم درض )ٍاحذ( ;  

 ًظری ٍاحذ; ًَع
 

 34 تعذاد داًؽجَيبى  ;

 دکتر ظویِ يَظبيی هعئَل درض; 3 تعذاد ٍاحذ;

 دکتر ظویِ يَظبيی :هذرض دقیقِ 54هذت کالض; 

 ::/37/46 تبريخ تذٍيي / ببزًگری;
 

 ٍیضگی ّای رٍاًی افزاد عالن-تاریخچِ تْذاؽت رٍاى : جلغِػٌَاى 

 بْذاشت رٍاىآشٌایی با هفاّین کلی :   جلغِّذف کلی 

 :  اختصاصیاّذاف 
 تاریخچِ تْذاضت رٍاى را ضزح دّذ -

 ٍیژگی ّای رٍاًی افزاد سالن را ضزح دّذ. -

 تزکیثی: خیز       /   هجاسی: تلی        حضَری:خیز         /      رٍػ آهَسػ :  

 اعالیذ، کاهپیَتز، ایٌتزًت، عاهاًِ ًَیذ اهکاًات آهَسؽی : 

 : خیزتکلیف: خیز         /          پزٍصُ: خیز        /        تاالر گفتگَ فؼالیت آهَسؽی :  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 

 در صَرت اعتفادُ اس کتاب، هقالِ، جشٍُ یا ّز ًَع هحتَای یادگیزی هؾخصات آى طثق فزهت طزح دٍرُ تزکیثی ًَؽتِ ؽَد. هٌثغ درط :
 )ضجاػی تْزاًی ح، هلک افضلی ح(، اًتطارات سواط، تْزاى. آخزیي چاج پارک ج ا. کلیات خذهات تْذاضتی. تخص ًخست

 

 ِهذت زهبى;      دقیقِ )ایي قغوت صزفا جْت کالط ّای حضَری تکویل گزدد.(:    هقذه 

 کلیات درط  

  بخػ اٍل درض 

  پرظػ ٍ پبظخ ٍ اظتراحت 

  بخػ دٍم درض 

 دقیقِ  24دت زهبى ;  

 دقیقِ  6هذت زهبى ;  

 دقیقِ 34هذت زهبى;     

  دقیقِ   6هذت زهبى ;  جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 


