
 
 

 

  

 

 تزکیجی  (lesson Plan)رٍساًِ طزح درط 

 جلسِ اٍل

 کبرضٌبسی/علَم تؽذیِ مقطع / رشتٍ تحصیلی:                       علَم تؽذیِگريٌ آمًزشی:                   ثْذاضت اٍس: داوشکذ

                              22/06/99 تبریخ ارائِ درط :  99-400 سبل تحصیلی  : 

 14-16 سبعت: ضٌجِ             رٍس: ضیوی هَاد ؼذاییًبم درط )ٍاحذ(  :  

 عولی-ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 20 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درط: ٍاحذ عولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 1) 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی )ًظزی( :هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 27/05/99 ثبسًگزی:تذٍیي /  تبریخ
 

 ًطبستِ:  جلسٍعىًان 

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب سبختبر ضیویبیی ًطبستِ:   جلسٍَذف کلی 

 

داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ ًقص سبختبر ضیویبیی ًطبستِ در خصَصیبت ًبى، آهیلَس ٍ آهیلَپکتیي را :  اختصاصیاَذاف 
 ضزح دّذ.

 

 خیز: ترکیبی       /          ثلی: مجازی   /             خیز: حضًریريش آمًزش :  

 اسالیذ، گبهپیَتز، ایٌتزًت، پزٍصکتَر، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز: /   پريشٌ          خیز: :   تکلیف فعالیت آمًزشی

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.مشخصات آن در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری  مىبع درس :
 چبح آخزضیوی هَاد ؼذایی تبلیف دکتز حسي فبطوی.  -

 ضیوی هَاد ؼذایی تبلیف هیزحبهذ هٌَچْزی. چبح آخز -

 ٍدقیقِ      :هذت سهبى (جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.صرفا )ایه قسمت :    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 

  

 داًطکذُ علَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش علَم پشضکی

 ٍاحذ ثزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی

 



 

 
 

 

 

 تزکیجی  (lesson Plan)طزح درط رٍساًِ 

 جلسِ دٍم

 کبرضٌبسی/علَم تؽذیِ مقطع / رشتٍ تحصیلی:                       علَم تؽذیِگريٌ آمًزشی:                   ثْذاضت اٍس: داوشکذ

                              29/06/99 تبریخ ارائِ درط :  99-400 سبل تحصیلی  : 

 14-16 سبعت: ضٌجِ                رٍس: ضیوی هَاد ؼذاییًبم درط )ٍاحذ(  :  

 عولی-ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 20 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درط: ٍاحذ عولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 1) 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی )ًظزی( :هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 27/05/99 تبریخ تذٍیي / ثبسًگزی:
 

 ًطبستِ:  جلسٍعىًان 

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب سبختبر ضیویبیی ًطبستِ:   جلسٍَذف کلی 

 

داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ ٍاکٌص قَُْ ای ضذى ؼیز آًشیوی هیالرد، کزثَّیذرات ّبی ًبّوگي ضبهل :  اختصاصیاَذاف 
 ّب ٍ فیجز)هحلَل ٍ ًبهحلَل( را ثطٌبسذ ٍ ضزح دّذ.صوػ 

 

 خیزترکیبی:        /          ثلیمجازی:  /               خیزحضًری: ريش آمًزش :  

 اسالیذ، گبهپیَتز، ایٌتزًت، پزٍصکتَر، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً       خیز /   پريشٌ:         خیز  فعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :
 ضیوی هَاد ؼذایی تبلیف دکتز حسي فبطوی. چبح آخز -

 هٌَچْزی. چبح آخزضیوی هَاد ؼذایی تبلیف هیزحبهذ  -

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 

  



 
 

 

 تزکیجی  (lesson Plan)طزح درط رٍساًِ 

 جلسِ سَم

 کبرضٌبسی/علَم تؽذیِ مقطع / رشتٍ تحصیلی:                       علَم تؽذیِگريٌ آمًزشی:                   ثْذاضت اٍس: داوشکذ

                              05/07/99 تبریخ ارائِ درط :  99-400 سبل تحصیلی  : 

 14-16 سبعت:ضٌجِ               رٍس:  ضیوی هَاد ؼذاییًبم درط )ٍاحذ(  :  

 عولی-ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 20 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درط: ٍاحذ عولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 1) 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی )ًظزی( :هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 27/05/99 تبریخ تذٍیي / ثبسًگزی:
 

 اسیذّبی چزة:  جلسٍعىًان 

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب خَاظ اسیذّبی چزة:   جلسٍَذف کلی 

 

داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ خَاظ اسیذّبی چزة ٍ ًقص آى ّب در تعییي خَاظ چزثی، تزی گلیسیزیذ را  : اختصاصیاَذاف 
 ضزح دّذ.

 

 خیزترکیبی:        /          ثلیمجازی:  /               خیز حضًری:ريش آمًزش :  

 اسالیذ، گبهپیَتز، ایٌتزًت، پزٍصکتَر، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/   پريشٌ:           خیز فعالیت آمًزشی :   تکلیف:

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :
 ضیوی هَاد ؼذایی تبلیف دکتز حسي فبطوی. چبح آخز -

 ضیوی هَاد ؼذایی تبلیف هیزحبهذ هٌَچْزی. چبح آخز -

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ حضًری تکمیل گردد.()ایه قسمت صرفا جُت کالس َای :    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 

  



 
 

 

 تزکیجی  (lesson Plan)طزح درط رٍساًِ 

 جلسِ چْبرم

 کبرضٌبسی/علَم تؽذیِ مقطع / رشتٍ تحصیلی:                       علَم تؽذیِگريٌ آمًزشی:                   ثْذاضت اٍس: داوشکذ

                              12/07/99 تبریخ ارائِ درط :  99-400 سبل تحصیلی  : 

 14-16 سبعت:ضٌجِ              رٍس:  ضیوی هَاد ؼذاییًبم درط )ٍاحذ(  :  

 عولی-ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 20 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درط: ٍاحذ عولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 1) 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی )ًظزی( :هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 27/05/99 تبریخ تذٍیي / ثبسًگزی:
 

 چزةاسیذّبی :  جلسٍعىًان 

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب ایشٍپزًَئیذّب، استزٍل ّب ٍ ٍاکٌص ّبی اسیذّبی چزة:   جلسٍَذف کلی 

 

ایشٍپزًَئیذّب، استزٍل ّبی گیبّی، ٍ ٍاکٌص ّبی اسیذّبی چزة داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ خَاظ :  اختصاصیاَذاف 
 را ضزح دّذ. )اکسبیص، ّیذرٍلیش، ّیذرٍصًبسیَى، استزیفیکبسیَى(

 

 خیزترکیبی:        /          ثلی مجازی: /               خیزحضًری: ريش آمًزش :  

 اسالیذ، گبهپیَتز، ایٌتزًت، پزٍصکتَر، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/   پريشٌ:           ثلی: فعالیت آمًزشی :   تکلیف

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :
 ضیوی هَاد ؼذایی تبلیف دکتز حسي فبطوی. چبح آخز -

 ضیوی هَاد ؼذایی تبلیف هیزحبهذ هٌَچْزی. چبح آخز -

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ حضًری تکمیل گردد.()ایه قسمت صرفا جُت کالس َای :    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 

  



 
 

 

 تزکیجی  (lesson Plan)طزح درط رٍساًِ 

 جلسِ پٌجن

 کبرضٌبسی/علَم تؽذیِ مقطع / رشتٍ تحصیلی:                       علَم تؽذیِگريٌ آمًزشی:                   ثْذاضت اٍس: داوشکذ

                              19/07/99 تبریخ ارائِ درط :  99-400 سبل تحصیلی  : 

 14-16 سبعت: ضٌجِ            رٍس: ضیوی هَاد ؼذاییًبم درط )ٍاحذ(  :  

 عولی-ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 20 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درط: ٍاحذ عولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 1) 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی )ًظزی( :هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 27/05/99 تبریخ تذٍیي / ثبسًگزی:
 

 پزٍتئیي ّب:  جلسٍعىًان 

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب سبختبر ٍ طجقِ ثٌذی پزٍتئیي ّب:   جلسٍَذف کلی 

 

ضکل گیزی سبختبر پزٍتئیي ٍ ًیزٍّبی ضیویبیی هَثز، ٍ طجقِ ثٌذی پزٍتئیي داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ :  اختصاصیاَذاف 
 را ضزح دّذ. ّب ثز حست حاللیت

 

 خیزترکیبی:        /          ثلیمجازی:  /             خیز  حضًری: ريش آمًزش :  

 اسالیذ، گبهپیَتز، ایٌتزًت، پزٍصکتَر، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/   پريشٌ:           خیز: فعالیت آمًزشی :   تکلیف

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ،  مىبع درس :
 ضیوی هَاد ؼذایی تبلیف دکتز حسي فبطوی. چبح آخز -

 ضیوی هَاد ؼذایی تبلیف هیزحبهذ هٌَچْزی. چبح آخز -

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

  درسکلیات  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 

  



 

 

 

 تزکیجی  (lesson Plan)طزح درط رٍساًِ 

 جلسِ ضطن

 کبرضٌبسی/علَم تؽذیِ مقطع / رشتٍ تحصیلی:علَم تؽذیِ                        گريٌ آمًزشی:                  ثْذاضت اٍس: داوشکذ

                              26/07/99 تبریخ ارائِ درط :  99-400 سبل تحصیلی  : 

 14-16 سبعت:ضٌجِ             رٍس:  ضیوی هَاد ؼذاییًبم درط )ٍاحذ(  :  

 عولی-ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 20 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درط: ٍاحذ عولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 1) 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی )ًظزی( :هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 27/05/99 تبریخ تذٍیي / ثبسًگزی:
 

 پزٍتئیي ّب:  جلسٍعىًان 

تخن هزغ ...(، دًبتَراسیَى ٍ ٍاکنٌص ّنبی    ثزخی پزٍتئیي ّب )ضیز، گَضت،:  آضٌبیی داًطجَیبى ثب  جلسٍَذف کلی 

 پزٍتئیي ّب

 

ٍیضگی ّبی پزٍتئیي ّبی ضیز، گَضت، تخن هزغ، ؼالت ٍ حجَثبت را ثطٌبسذ، داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ :  اختصاصیاَذاف 
 دّذ.دًبتَراسیَى ٍ  ٍاکٌص ّیذرٍلیشی پزٍتئیي ّب را ضزح 

 

 خیزترکیبی:        /          ثلیمجازی:  /              خیز حضًری: ريش آمًزش :  

 اسالیذ، گبهپیَتز، ایٌتزًت، پزٍصکتَر، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/   پريشٌ:           خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :
 ضیوی هَاد ؼذایی تبلیف دکتز حسي فبطوی. چبح آخز -

 ضیوی هَاد ؼذایی تبلیف هیزحبهذ هٌَچْزی. چبح آخز -

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.()ایه :    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 

  



 
 

 

 

 تزکیجی  (lesson Plan)طزح درط رٍساًِ 

 جلسِ ّفتن

 کبرضٌبسی/علَم تؽذیِ مقطع / رشتٍ تحصیلی:                       علَم تؽذیِگريٌ آمًزشی:                   ثْذاضت اٍس: داوشکذ

                              03/08/99 تبریخ ارائِ درط :  99-400 سبل تحصیلی  : 

 14-16 سبعت:ضٌجِ              رٍس:  ضیوی هَاد ؼذاییًبم درط )ٍاحذ(  :  

 عولی-ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 20 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درط: ٍاحذ عولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 1) 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی )ًظزی( :هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 27/05/99 ثبسًگزی:تبریخ تذٍیي / 
 

 عطز، طعن ٍ ثَ:  جلسٍعىًان 

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب عطز، طعن ٍ ثَی هَاد ؼذایی:   جلسٍَذف کلی 

 

هکبًیسن ایجبد عطز، طعن ٍ ثَ را ثب تَجِ ثِ سبختبر ضیویبیی هَاد هَلذ عطز ٍ  ثتَاًذ داًطجَ ثبیذ :اختصاصیاَذاف 
 طعن ضزح دّذ.

 

 خیزترکیبی:        /          ثلیمجازی:  /              خیز حضًری: ريش آمًزش :  

 اسالیذ، گبهپیَتز، ایٌتزًت، پزٍصکتَر، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/   پريشٌ:           خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.در  مىبع درس :
 ضیوی هَاد ؼذایی تبلیف دکتز حسي فبطوی. چبح آخز -

 ضیوی هَاد ؼذایی تبلیف هیزحبهذ هٌَچْزی. چبح آخز -

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 

  



 
 

 

 

 تزکیجی  (lesson Plan)طزح درط رٍساًِ 

 جلسِ ّطتن

 کبرضٌبسی/علَم تؽذیِ مقطع / رشتٍ تحصیلی:                       علَم تؽذیِگريٌ آمًزشی: ثْذاضت اٍس                   :داوشکذ

                              10/08/99 تبریخ ارائِ درط :  99-400 سبل تحصیلی  : 

 14-16 سبعت: ضٌجِ            رٍس: ضیوی هَاد ؼذاییًبم درط )ٍاحذ(  :  

 عولی-ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 20 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درط: ٍاحذ عولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 1) 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی )ًظزی( :هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 27/05/99 تبریخ تذٍیي / ثبسًگزی:
 

 رًگ ّبی طجیعی:  جلسٍعىًان 

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب رًگ ّبی طجیعی هَجَد در ؼذا :  جلسٍَذف کلی 

 

داًطجَ ثبیذ رًگذاًِ ّبی طجیعی هَجَد در ؼذا )کبرتٌَئیذ، گشاًتَفیل، آًتَسیبًیي، کبرٍتٌَئیذ، :  اختصاصیاَذاف 
 فالًٍَئیذ( را ثطٌبسذ ٍ ٍیضگی ّبی آى ّب را ضزح دّذ.

 

 خیزترکیبی:        /          ثلیمجازی:  /              خیز حضًری: ريش آمًزش :  

 اسالیذ، گبهپیَتز، ایٌتزًت، پزٍصکتَر، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/   پريشٌ:          ثلی: فعالیت آمًزشی :   تکلیف

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت  مىبع درس :
 ضیوی هَاد ؼذایی تبلیف دکتز حسي فبطوی. چبح آخز -

 ضیوی هَاد ؼذایی تبلیف هیزحبهذ هٌَچْزی. چبح آخز -

 ٍسهبى:      دقیقِهذت  )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 


