دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی
 )lessonترکیبی
Plan
اتاق عمل
طرح درس روزانه (گروه

جلسه اول
دانشکد :بهداشت

گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

سال تحصیلی 99-1 :

مقطع  /رشته تحصیلی :گارشناسی -مهندسی بهداشت محیط

تاريخ ارائه درس 99 /80 /11 :
روز :شنبه

نام درس (واحد)  :زبان پیش دانشگاهی
نوع واحد :تئوری

ساعت11-11 :

تعداد دانشجويان  :نامشخص

تعداد واحد3 :

مسئول درس :محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 2 :ساعت

مدرس :محمدرضا شوشتريان

تاريخ تدوين  /بازنگری99 /81 /81 :

عنوان جلسه Conversation and Diolog lesson 1 :
هدف کلی جلسه  :افزايش توانمندی دانشجويان در مکالمه
اهداف اختصاصی :
 بحث آزاد
 ارائه مکالمه کوتاه
روش آموزش  :حضوری

مجازی 

/

ترکیبی

/

امکانات آموزشی  :محتوی مجازی

فعالیت آموزشی  :تکلیف 

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)
منبع درس  :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.
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مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



مروری بر محتوی جلسع گذشته



مدت زمان  2 :دقیقه

ارائه محتوی جلسه

مدت زمان  11 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  3 :دقیقه

جلسه دوم
دانشکد :بهداشت

گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

سال تحصیلی 99-1 :

مقطع  /رشته تحصیلی :گارشناسی -مهندسی بهداشت محیط

تاريخ ارائه درس 99 /80 /11 :
روز :شنبه

نام درس (واحد)  :زبان پیش دانشگاهی
نوع واحد :تئوری

ساعت11-10 :

تعداد دانشجويان  :نامشخص

تعداد واحد3 :

مسئول درس :محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 2 :ساعت

مدرس :محمدرضا شوشتريان

تاريخ تدوين  /بازنگری99 /81 /81 :

عنوان جلسه Reading lesson 1 :
هدف کلی جلسه  :افزايش توانمندی دانشجويان در خواندن و درک مطلب
اهداف اختصاصی :
 افزايش دامنه لغات دانشجويان
 درک مطلب و پاسخگويی به سواالت
روش آموزش  :حضوری

مجازی 

/

ترکیبی

/

امکانات آموزشی  :محتوی مجازی

فعالیت آموزشی  :تکلیف 

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)
منبع درس  :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.
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مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



مروری بر محتوی جلسع گذشته



مدت زمان  2 :دقیقه

ارائه محتوی جلسه

مدت زمان  11 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  3 :دقیقه

جلسه سوم
دانشکد :بهداشت

گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

سال تحصیلی 99-1 :

مقطع  /رشته تحصیلی :گارشناسی -مهندسی بهداشت محیط

تاريخ ارائه درس 99 /80 /21 :
روز :شنبه

نام درس (واحد)  :زبان پیش دانشگاهی
نوع واحد :تئوری

ساعت11-11 :

تعداد دانشجويان  :نامشخص

تعداد واحد3 :

مسئول درس :محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 2 :ساعت

مدرس :محمدرضا شوشتريان

تاريخ تدوين  /بازنگری99 /81 /81 :

عنوان جلسه Listening & Grammar lesson 1 :
هدف کلی جلسه  :افزايش توانمندی دانشجويان در گوش دادن و يادگیری گرامر
اهداف اختصاصی :
 افزايش توانايی دانشجويان در درک مطالب شنیداری انگلیسی
 يادگیری نکات گرامری زبان
روش آموزش  :حضوری

مجازی 

/

ترکیبی

/

امکانات آموزشی  :محتوی مجازی

فعالیت آموزشی  :تکلیف 

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)
منبع درس  :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.
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مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



مروری بر محتوی جلسع گذشته



مدت زمان  2 :دقیقه

ارائه محتوی جلسه

مدت زمان  11 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  3 :دقیقه

جلسه چهارم
دانشکد :بهداشت

گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

سال تحصیلی 99-1 :

مقطع  /رشته تحصیلی :گارشناسی -مهندسی بهداشت محیط

تاريخ ارائه درس 99 /80 /21 :
روز :شنبه

نام درس (واحد)  :زبان پیش دانشگاهی
نوع واحد :تئوری

ساعت11-10 :

تعداد دانشجويان  :نامشخص

تعداد واحد3 :

مسئول درس :محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 2 :ساعت

مدرس :محمدرضا شوشتريان

تاريخ تدوين  /بازنگری99 /81 /81 :

عنوان جلسه Conversation and Diolog lesson 2 :
هدف کلی جلسه  :افزايش توانمندی دانشجويان در مکالمه
اهداف اختصاصی :
 بحث آزاد
 ارائه مکالمه کوتاه
روش آموزش  :حضوری

مجازی 

/

ترکیبی

/

امکانات آموزشی  :محتوی مجازی

فعالیت آموزشی  :تکلیف 

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)
منبع درس  :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.
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مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



مروری بر محتوی جلسع گذشته



مدت زمان  2 :دقیقه

ارائه محتوی جلسه

مدت زمان  11 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  3 :دقیقه

جلسه پنجم
دانشکد :بهداشت

گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

سال تحصیلی 99-1 :

مقطع  /رشته تحصیلی :گارشناسی -مهندسی بهداشت محیط

تاريخ ارائه درس 99 /89 /81 :
روز :شنبه

نام درس (واحد)  :زبان پیش دانشگاهی
نوع واحد :تئوری

ساعت11-11 :

تعداد دانشجويان  :نامشخص

تعداد واحد3 :

مسئول درس :محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 2 :ساعت

مدرس :محمدرضا شوشتريان

تاريخ تدوين  /بازنگری99 /81 /81 :

عنوان جلسه Conversation and Diolog lesson 2 :
هدف کلی جلسه  :افزايش توانمندی دانشجويان در مکالمه
اهداف اختصاصی :
 بحث آزاد
 ارائه مکالمه کوتاه
روش آموزش  :حضوری

مجازی 

/

ترکیبی

/

امکانات آموزشی  :محتوی مجازی

فعالیت آموزشی  :تکلیف 

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)
منبع درس  :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.
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مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



مروری بر محتوی جلسع گذشته



مدت زمان  2 :دقیقه

ارائه محتوی جلسه

مدت زمان  11 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  3 :دقیقه

جلسه ششم
دانشکد :بهداشت

گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

سال تحصیلی 99-1 :

مقطع  /رشته تحصیلی :گارشناسی -مهندسی بهداشت محیط

تاريخ ارائه درس 99 /89 /81 :
روز :شنبه

نام درس (واحد)  :زبان پیش دانشگاهی
نوع واحد :تئوری

ساعت11-10 :

تعداد دانشجويان  :نامشخص

تعداد واحد3 :

مسئول درس :محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 2 :ساعت

مدرس :محمدرضا شوشتريان

تاريخ تدوين  /بازنگری99 /81 /81 :

عنوان جلسه Listening & Grammar lesson 2 :
هدف کلی جلسه  :افزايش توانمندی دانشجويان در گوش دادن و يادگیری گرامر
اهداف اختصاصی :
 افزايش توانايی دانشجويان در درک مطالب شنیداری انگلیسی
 يادگیری نکات گرامری زبان
روش آموزش  :حضوری

مجازی 

/

ترکیبی

/

امکانات آموزشی  :محتوی مجازی

فعالیت آموزشی  :تکلیف 

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)
منبع درس  :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.
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مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



مروری بر محتوی جلسع گذشته



مدت زمان  2 :دقیقه

ارائه محتوی جلسه

مدت زمان  11 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  3 :دقیقه

جلسه هفتم
دانشکد :بهداشت

گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

سال تحصیلی 99-1 :

مقطع  /رشته تحصیلی :گارشناسی -مهندسی بهداشت محیط

تاريخ ارائه درس 99 /89 /80 :
روز :شنبه

نام درس (واحد)  :زبان پیش دانشگاهی
نوع واحد :تئوری

ساعت11-11 :

تعداد دانشجويان  :نامشخص

تعداد واحد3 :

مسئول درس :محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 2 :ساعت

مدرس :محمدرضا شوشتريان

تاريخ تدوين  /بازنگری99 /81 /81 :

عنوان جلسه Conversation and Diolog lesson 3 :
هدف کلی جلسه  :افزايش توانمندی دانشجويان در مکالمه
اهداف اختصاصی :
 بحث آزاد
 ارائه مکالمه کوتاه
روش آموزش  :حضوری

مجازی 

/

ترکیبی

/

امکانات آموزشی  :محتوی مجازی

فعالیت آموزشی  :تکلیف 

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)
منبع درس  :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.
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مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



مروری بر محتوی جلسع گذشته



مدت زمان  2 :دقیقه

ارائه محتوی جلسه

مدت زمان  11 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  3 :دقیقه

جلسه هشتم
دانشکد :بهداشت

گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

سال تحصیلی 99-1 :

مقطع  /رشته تحصیلی :گارشناسی -مهندسی بهداشت محیط

تاريخ ارائه درس 99 /89 /80 :
روز :شنبه

نام درس (واحد)  :زبان پیش دانشگاهی
نوع واحد :تئوری

ساعت11-10 :

تعداد دانشجويان  :نامشخص

تعداد واحد3 :

مسئول درس :محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 2 :ساعت

مدرس :محمدرضا شوشتريان

تاريخ تدوين  /بازنگری99 /81 /81 :

عنوان جلسه Reading lesson 3 :
هدف کلی جلسه  :افزايش توانمندی دانشجويان در خواندن و درک مطلب
اهداف اختصاصی :
 افزايش دامنه لغات دانشجويان
 درک مطلب و پاسخگويی به سواالت
روش آموزش  :حضوری

مجازی 

/

ترکیبی

/

امکانات آموزشی  :محتوی مجازی

فعالیت آموزشی  :تکلیف 

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)
منبع درس  :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.
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مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



مروری بر محتوی جلسع گذشته



مدت زمان  2 :دقیقه

ارائه محتوی جلسه

مدت زمان  11 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  3 :دقیقه

جلسه نهم
دانشکد :بهداشت

گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

سال تحصیلی 99-1 :

مقطع  /رشته تحصیلی :گارشناسی -مهندسی بهداشت محیط

تاريخ ارائه درس 99 /89 /11 :
روز :شنبه

نام درس (واحد)  :زبان پیش دانشگاهی
نوع واحد :تئوری

ساعت11-11 :

تعداد دانشجويان  :نامشخص

تعداد واحد3 :

مسئول درس :محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 2 :ساعت

مدرس :محمدرضا شوشتريان

تاريخ تدوين  /بازنگری99 /81 /81 :

عنوان جلسه Listening & Grammar lesson 3 :
هدف کلی جلسه  :افزايش توانمندی دانشجويان در گوش دادن و يادگیری گرامر
اهداف اختصاصی :
 افزايش توانايی دانشجويان در درک مطالب شنیداری انگلیسی
يادگیری نکات گرامری زبان
روش آموزش  :حضوری

مجازی 

/

ترکیبی

/

امکانات آموزشی  :محتوی مجازی

فعالیت آموزشی  :تکلیف 

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)
منبع درس  :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.
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مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



مروری بر محتوی جلسع گذشته



مدت زمان  2 :دقیقه

ارائه محتوی جلسه

مدت زمان  11 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  3 :دقیقه

جلسه دهم
دانشکد :بهداشت

گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

سال تحصیلی 99-1 :

مقطع  /رشته تحصیلی :گارشناسی -مهندسی بهداشت محیط

تاريخ ارائه درس 99 /89 /11 :
روز :شنبه

نام درس (واحد)  :زبان پیش دانشگاهی
نوع واحد :تئوری

ساعت11-10 :

تعداد دانشجويان  :نامشخص

تعداد واحد3 :

مسئول درس :محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 2 :ساعت

مدرس :محمدرضا شوشتريان

تاريخ تدوين  /بازنگری99 /81 /81 :

عنوان جلسه Conversation and Diolog lesson 4 :
هدف کلی جلسه  :افزايش توانمندی دانشجويان در مکالمه
اهداف اختصاصی :
 بحث آزاد
 ارائه مکالمه کوتاه
روش آموزش  :حضوری

مجازی 

/

ترکیبی

/

امکانات آموزشی  :محتوی مجازی

فعالیت آموزشی  :تکلیف 

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)
منبع درس  :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.
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مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



مروری بر محتوی جلسع گذشته



مدت زمان  2 :دقیقه

ارائه محتوی جلسه

مدت زمان  11 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  3 :دقیقه

جلسه يازدهم
دانشکد :بهداشت

گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

سال تحصیلی 99-1 :

مقطع  /رشته تحصیلی :گارشناسی -مهندسی بهداشت محیط

تاريخ ارائه درس 99 /89 /22 :
روز :شنبه

نام درس (واحد)  :زبان پیش دانشگاهی
نوع واحد :تئوری

ساعت11-11 :

تعداد دانشجويان  :نامشخص

تعداد واحد3 :

مسئول درس :محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 2 :ساعت

مدرس :محمدرضا شوشتريان

تاريخ تدوين  /بازنگری99 /81 /81 :

عنوان جلسه Reading lesson 4 :
هدف کلی جلسه  :افزايش توانمندی دانشجويان در خواندن و درک مطلب
اهداف اختصاصی :
 افزايش دامنه لغات دانشجويان
 درک مطلب و پاسخگويی به سواالت
روش آموزش  :حضوری

مجازی 

/

ترکیبی

/

امکانات آموزشی  :محتوی مجازی

فعالیت آموزشی  :تکلیف 

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)
منبع درس  :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.
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مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



مروری بر محتوی جلسع گذشته



مدت زمان  2 :دقیقه

ارائه محتوی جلسه

مدت زمان  11 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  3 :دقیقه

جلسه دوازدهم
دانشکد :بهداشت

گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

سال تحصیلی 99-1 :

مقطع  /رشته تحصیلی :گارشناسی -مهندسی بهداشت محیط

تاريخ ارائه درس 99 /89 /22 :
روز :شنبه

نام درس (واحد)  :زبان پیش دانشگاهی
نوع واحد :تئوری

ساعت11-10 :

تعداد دانشجويان  :نامشخص

تعداد واحد3 :

مسئول درس :محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 2 :ساعت

مدرس :محمدرضا شوشتريان

تاريخ تدوين  /بازنگری99 /81 /81 :

عنوان جلسه Listening & Grammar lesson 4 :
هدف کلی جلسه  :افزايش توانمندی دانشجويان در گوش دادن و يادگیری گرامر
اهداف اختصاصی :
 افزايش توانايی دانشجويان در درک مطالب شنیداری انگلیسی
 يادگیری نکات گرامری زبان
روش آموزش  :حضوری

مجازی 

/

ترکیبی

/

امکانات آموزشی  :محتوی مجازی

فعالیت آموزشی  :تکلیف 

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)
منبع درس  :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.
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مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



مروری بر محتوی جلسع گذشته



مدت زمان  2 :دقیقه

ارائه محتوی جلسه

مدت زمان  11 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  3 :دقیقه

جلسه سیزدهم
دانشکد :بهداشت

گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

سال تحصیلی 99-1 :

مقطع  /رشته تحصیلی :گارشناسی -مهندسی بهداشت محیط

تاريخ ارائه درس 99 /89 /29 :
روز :شنبه

نام درس (واحد)  :زبان پیش دانشگاهی
نوع واحد :تئوری

ساعت11-11 :

تعداد دانشجويان  :نامشخص

تعداد واحد3 :

مسئول درس :محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 2 :ساعت

مدرس :محمدرضا شوشتريان

تاريخ تدوين  /بازنگری99 /81 /81 :

عنوان جلسه Conversation and Diolog lesson 5 :
هدف کلی جلسه  :افزايش توانمندی دانشجويان در مکالمه
اهداف اختصاصی :
 بحث آزاد
 ارائه مکالمه کوتاه
روش آموزش  :حضوری

مجازی 

/

ترکیبی

/

امکانات آموزشی  :محتوی مجازی

فعالیت آموزشی  :تکلیف 

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)
منبع درس  :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.
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مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



مروری بر محتوی جلسع گذشته



مدت زمان  2 :دقیقه

ارائه محتوی جلسه

مدت زمان  11 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  3 :دقیقه

جلسه چهاردهم
دانشکد :بهداشت

گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

سال تحصیلی 99-1 :

مقطع  /رشته تحصیلی :گارشناسی -مهندسی بهداشت محیط

تاريخ ارائه درس 99 /89 /29 :
روز :شنبه

نام درس (واحد)  :زبان پیش دانشگاهی
نوع واحد :تئوری

ساعت11-10 :

تعداد دانشجويان  :نامشخص

تعداد واحد3 :

مسئول درس :محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 2 :ساعت

مدرس :محمدرضا شوشتريان

تاريخ تدوين  /بازنگری99 /81 /81 :

عنوان جلسه Reading lesson 5 :
هدف کلی جلسه  :افزايش توانمندی دانشجويان در خواندن و درک مطلب
اهداف اختصاصی :
 افزايش دامنه لغات دانشجويان
 درک مطلب و پاسخگويی به سواالت
روش آموزش  :حضوری

مجازی 

/

ترکیبی

/

امکانات آموزشی  :محتوی مجازی

فعالیت آموزشی  :تکلیف 

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)
منبع درس  :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.
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مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



مروری بر محتوی جلسع گذشته



مدت زمان  2 :دقیقه

ارائه محتوی جلسه

مدت زمان  11 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  3 :دقیقه

جلسه پانزدهم
دانشکد :بهداشت

گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

سال تحصیلی 99-1 :

مقطع  /رشته تحصیلی :گارشناسی -مهندسی بهداشت محیط

تاريخ ارائه درس 99 /18 /81 :
روز :شنبه

نام درس (واحد)  :زبان پیش دانشگاهی
نوع واحد :تئوری

ساعت11-11 :

تعداد دانشجويان  :نامشخص

تعداد واحد3 :

مسئول درس :محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 2 :ساعت

مدرس :محمدرضا شوشتريان

تاريخ تدوين  /بازنگری99 /81 /81 :

عنوان جلسه Listening & Grammar lesson 5 :
هدف کلی جلسه  :افزايش توانمندی دانشجويان در گوش دادن و يادگیری گرامر
اهداف اختصاصی :
 افزايش توانايی دانشجويان در درک مطالب شنیداری انگلیسی
 يادگیری نکات گرامری زبان
روش آموزش  :حضوری

مجازی 

/

ترکیبی

/

امکانات آموزشی  :محتوی مجازی

فعالیت آموزشی  :تکلیف 

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)
منبع درس  :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.
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مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



مروری بر محتوی جلسع گذشته



مدت زمان  2 :دقیقه

ارائه محتوی جلسه

مدت زمان  11 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  3 :دقیقه

جلسه شانزدهم
دانشکد :بهداشت

گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

سال تحصیلی 99-1 :

مقطع  /رشته تحصیلی :گارشناسی -مهندسی بهداشت محیط

تاريخ ارائه درس 99 /18 /81 :
روز :شنبه

نام درس (واحد)  :زبان پیش دانشگاهی
نوع واحد :تئوری

ساعت11-10 :

تعداد دانشجويان  :نامشخص

تعداد واحد3 :

مسئول درس :محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 2 :ساعت

مدرس :محمدرضا شوشتريان

تاريخ تدوين  /بازنگری99 /81 /81 :

عنوان جلسه Conversation and Diolog lesson 6 :
هدف کلی جلسه  :افزايش توانمندی دانشجويان در مکالمه
اهداف اختصاصی :
 بحث آزاد
 ارائه مکالمه کوتاه
روش آموزش  :حضوری

مجازی 

/

ترکیبی

/

امکانات آموزشی  :محتوی مجازی

فعالیت آموزشی  :تکلیف 

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)
منبع درس  :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.
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مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



مروری بر محتوی جلسع گذشته



مدت زمان  2 :دقیقه

ارائه محتوی جلسه

مدت زمان  11 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  3 :دقیقه

جلسه هفدهم
دانشکد :بهداشت

گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

سال تحصیلی 99-1 :

مقطع  /رشته تحصیلی :گارشناسی -مهندسی بهداشت محیط

تاريخ ارائه درس 99 /18 /13 :
روز :شنبه

نام درس (واحد)  :زبان پیش دانشگاهی
نوع واحد :تئوری

ساعت11-11 :

تعداد دانشجويان  :نامشخص

تعداد واحد3 :

مسئول درس :محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 2 :ساعت

مدرس :محمدرضا شوشتريان

تاريخ تدوين  /بازنگری99 /81 /81 :

عنوان جلسه Reading lesson 6 :
هدف کلی جلسه  :افزايش توانمندی دانشجويان در خواندن و درک مطلب
اهداف اختصاصی :
 افزايش دامنه لغات دانشجويان
 درک مطلب و پاسخگويی به سواالت
روش آموزش  :حضوری

مجازی 

/

ترکیبی

/

امکانات آموزشی  :محتوی مجازی

فعالیت آموزشی  :تکلیف 

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)
منبع درس  :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.

ILI- pre intermediate 1, Iran Language Institute Inc.- Concepts and Comments: An ESL
Reader, Patricia Ackert- IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc.


مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



مروری بر محتوی جلسع گذشته



مدت زمان  2 :دقیقه

ارائه محتوی جلسه

مدت زمان  11 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  3 :دقیقه

جلسه هجدهم
دانشکد :بهداشت

گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

سال تحصیلی 99-1 :

مقطع  /رشته تحصیلی :گارشناسی -مهندسی بهداشت محیط

تاريخ ارائه درس 99 /18 /13 :
روز :شنبه

نام درس (واحد)  :زبان پیش دانشگاهی
نوع واحد :تئوری

ساعت11-10 :

تعداد دانشجويان  :نامشخص

تعداد واحد3 :

مسئول درس :محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 2 :ساعت

مدرس :محمدرضا شوشتريان

تاريخ تدوين  /بازنگری99 /81 /81 :

عنوان جلسه Listening & Grammar lesson 6 :
هدف کلی جلسه  :افزايش توانمندی دانشجويان در گوش دادن و يادگیری گرامر
اهداف اختصاصی :
 افزايش توانايی دانشجويان در درک مطالب شنیداری انگلیسی
يادگیری نکات گرامری زبان
روش آموزش  :حضوری

مجازی 

/

ترکیبی

/

امکانات آموزشی  :محتوی مجازی

فعالیت آموزشی  :تکلیف 

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)
منبع درس  :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.
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مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



مروری بر محتوی جلسع گذشته



مدت زمان  2 :دقیقه

ارائه محتوی جلسه

مدت زمان  11 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  3 :دقیقه

نوزدهم
دانشکد :بهداشت

گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

سال تحصیلی 99-1 :

مقطع  /رشته تحصیلی :گارشناسی -مهندسی بهداشت محیط

تاريخ ارائه درس 99 /18 /28 :
روز :شنبه

نام درس (واحد)  :زبان پیش دانشگاهی
نوع واحد :تئوری

ساعت11-11 :

تعداد دانشجويان  :نامشخص

تعداد واحد3 :

مسئول درس :محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 2 :ساعت

مدرس :محمدرضا شوشتريان

تاريخ تدوين  /بازنگری99 /81 /81 :

عنوان جلسه Conversation and Diolog lesson 7 :
هدف کلی جلسه  :افزايش توانمندی دانشجويان در مکالمه
اهداف اختصاصی :
 بحث آزاد
 ارائه مکالمه کوتاه
روش آموزش  :حضوری

مجازی 

/

ترکیبی

/

امکانات آموزشی  :محتوی مجازی

فعالیت آموزشی  :تکلیف 

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)
منبع درس  :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.
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مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



مروری بر محتوی جلسع گذشته



مدت زمان  2 :دقیقه

ارائه محتوی جلسه

مدت زمان  11 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  3 :دقیقه

بیستم
دانشکد :بهداشت

گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

سال تحصیلی 99-1 :

مقطع  /رشته تحصیلی :گارشناسی -مهندسی بهداشت محیط

تاريخ ارائه درس 99 /18 /28 :
روز :شنبه

نام درس (واحد)  :زبان پیش دانشگاهی
نوع واحد :تئوری

ساعت11-10 :

تعداد دانشجويان  :نامشخص

تعداد واحد3 :

مسئول درس :محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 2 :ساعت

مدرس :محمدرضا شوشتريان

تاريخ تدوين  /بازنگری99 /81 /81 :

عنوان جلسه Reading lesson 7 :
هدف کلی جلسه  :افزايش توانمندی دانشجويان در خواندن و درک مطلب
اهداف اختصاصی :
 افزايش دامنه لغات دانشجويان
 درک مطلب و پاسخگويی به سواالت
روش آموزش  :حضوری

مجازی 

/

ترکیبی

/

امکانات آموزشی  :محتوی مجازی

فعالیت آموزشی  :تکلیف 

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)
منبع درس  :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.
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مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



مروری بر محتوی جلسع گذشته



مدت زمان  2 :دقیقه

ارائه محتوی جلسه

مدت زمان  11 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  3 :دقیقه

بیست و يکم
دانشکد :بهداشت

گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

سال تحصیلی 99-1 :

مقطع  /رشته تحصیلی :گارشناسی -مهندسی بهداشت محیط

تاريخ ارائه درس 99 /18 /22 :
روز :شنبه

نام درس (واحد)  :زبان پیش دانشگاهی
نوع واحد :تئوری

ساعت11-11 :

تعداد دانشجويان  :نامشخص

تعداد واحد3 :

مسئول درس :محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 2 :ساعت

مدرس :محمدرضا شوشتريان

تاريخ تدوين  /بازنگری99 /81 /81 :

عنوان جلسه Listening & Grammar lesson 7 :
هدف کلی جلسه  :افزايش توانمندی دانشجويان در گوش دادن و يادگیری گرامر
اهداف اختصاصی :
 افزايش توانايی دانشجويان در درک مطالب شنیداری انگلیسی
 يادگیری نکات گرامری زبان
روش آموزش  :حضوری

مجازی 

/

ترکیبی

/

امکانات آموزشی  :محتوی مجازی

فعالیت آموزشی  :تکلیف 

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)
منبع درس  :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.
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مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



مروری بر محتوی جلسع گذشته



مدت زمان  2 :دقیقه

ارائه محتوی جلسه

مدت زمان  11 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  3 :دقیقه

بیست و دوم
دانشکد :بهداشت

گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

سال تحصیلی 99-1 :

مقطع  /رشته تحصیلی :گارشناسی -مهندسی بهداشت محیط

تاريخ ارائه درس 99 /18 /22 :
روز :شنبه

نام درس (واحد)  :زبان پیش دانشگاهی
نوع واحد :تئوری

ساعت11-10 :

تعداد دانشجويان  :نامشخص

تعداد واحد3 :

مسئول درس :محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 2 :ساعت

مدرس :محمدرضا شوشتريان

تاريخ تدوين  /بازنگری99 /81 /81 :

عنوان جلسه Conversation and Diolog lesson 8 :
هدف کلی جلسه  :افزايش توانمندی دانشجويان در مکالمه
اهداف اختصاصی :
 بحث آزاد
 ارائه مکالمه کوتاه
روش آموزش  :حضوری

مجازی 

/

ترکیبی

/

امکانات آموزشی  :محتوی مجازی

فعالیت آموزشی  :تکلیف 

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)
منبع درس  :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.
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مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



مروری بر محتوی جلسع گذشته



مدت زمان  2 :دقیقه

ارائه محتوی جلسه

مدت زمان  11 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  3 :دقیقه

بیست و سوم
دانشکد :بهداشت

گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

سال تحصیلی 99-1 :

مقطع  /رشته تحصیلی :گارشناسی -مهندسی بهداشت محیط

تاريخ ارائه درس 99 /11 /81 :
روز :شنبه

نام درس (واحد)  :زبان پیش دانشگاهی
نوع واحد :تئوری

ساعت11-11 :

تعداد دانشجويان  :نامشخص

تعداد واحد3 :

مسئول درس :محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 2 :ساعت

مدرس :محمدرضا شوشتريان

تاريخ تدوين  /بازنگری99 /81 /81 :

عنوان جلسه Reading lesson 8 :
هدف کلی جلسه  :افزايش توانمندی دانشجويان در خواندن و درک مطلب
اهداف اختصاصی :
 افزايش دامنه لغات دانشجويان
 درک مطلب و پاسخگويی به سواالت
روش آموزش  :حضوری

مجازی 

/

ترکیبی

/

امکانات آموزشی  :محتوی مجازی

فعالیت آموزشی  :تکلیف 

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)
منبع درس  :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.
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مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



مروری بر محتوی جلسع گذشته



مدت زمان  2 :دقیقه

ارائه محتوی جلسه

مدت زمان  11 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  3 :دقیقه

بیست و چهارم
دانشکد :بهداشت

گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

سال تحصیلی 99-1 :

مقطع  /رشته تحصیلی :گارشناسی -مهندسی بهداشت محیط

تاريخ ارائه درس 99 /11 /81 :
روز :شنبه

نام درس (واحد)  :زبان پیش دانشگاهی
نوع واحد :تئوری

ساعت11-10 :

تعداد دانشجويان  :نامشخص

تعداد واحد3 :

مسئول درس :محمدرضا شوشتريان

مدت کالس 2 :ساعت

مدرس :محمدرضا شوشتريان

تاريخ تدوين  /بازنگری99 /81 /81 :

عنوان جلسه Listening & Grammar lesson 8 :
هدف کلی جلسه  :افزايش توانمندی دانشجويان در گوش دادن و يادگیری گرامر
اهداف اختصاصی :
 افزايش توانايی دانشجويان در درک مطالب شنیداری انگلیسی
 يادگیری نکات گرامری زبان
روش آموزش  :حضوری

مجازی 

/

ترکیبی

/

امکانات آموزشی  :محتوی مجازی

فعالیت آموزشی  :تکلیف 

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)
منبع درس  :در صورت استفاده از کتاب ،مقاله ،جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.
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مقدمه ( :این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد).



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



مروری بر محتوی جلسع گذشته



مدت زمان  2 :دقیقه

ارائه محتوی جلسه

مدت زمان  11 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  3 :دقیقه

