
 
 

 

  

 
 

 

 تزکیبی  (lesson Plan)رٍساًِ طزح درس 

 جلسِ اٍل
 

 بُذاشت عمًمی -گارشىاسی رشتٍ تحصیلی:مقطع /        بُذاشت عمًمیگريٌ آمًزشی:    : بُذاشت    داوشکذ

 99/ 88/ 16 تبريخ ارائِ درس : 99-1سبل تحصیلی  :  

  14-16 سبعت:                          ضٌبِرٍس:     ًبم درس )ٍاحذ(  : سببى پیص داًطگبّی

 تئَری ًَع ٍاحذ:
 

 ًبهطخص تعذاد داًطجَيبى  :

 هحوذرضب ضَضتزيبى هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هحوذرضب ضَضتزيبى :هذرس سبعت 2هذت کالس: 

 99/ 86/ 81 ببسًگزی:تذٍيي /  تبريخ
 

 Conversation and  Diolog lesson 1:  جلسٍعىًان 

 افشايص تَاًوٌذی داًطجَيبى در هکبلوِ:   جلسٍَذف کلی 

 

 :  اختصاصیاَذاف 
  بحث آساد 

 ُارائِ هکبلوِ کَتب 

 ترکیبی       /        مجازی     حضًری         /    ريش آمًزش :  

 محتًی مجازی امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً      فعالیت آمًزشی :   تکلیف    

 مجازی )آوالیه( -آزمًن پایان ترمعىًان 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 :
ILI- pre intermediate 1, Iran Language Institute Inc.- Concepts and Comments: An ESL 

Reader, Patricia Ackert- IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc. 

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

 کلیات درس  

 ِهزٍری بز هحتَی جلسع گذضت 

 ِارائِ هحتَی جلس 

 

 دقیقِ 2هذت سهبى :  

 دقیقِ 15هذت سهبى :  

 

  دقیقِ  3هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 

 داًطکذُ علَم پشضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش علَم پشضکی

 ٍاحذ بزًبهِ ريشی درسی ٍ آهَسضی

 



 

 دٍمجلسِ 
 

 بُذاشت عمًمی -گارشىاسی مقطع / رشتٍ تحصیلی:       بُذاشت عمًمیگريٌ آمًزشی:    : بُذاشت    داوشکذ

 99/ 88/ 16 تبريخ ارائِ درس : 99-1سبل تحصیلی  :  

 16-18 سبعت:                          ضٌبِرٍس:     ًبم درس )ٍاحذ(  : سببى پیص داًطگبّی

 تئَری ًَع ٍاحذ:
 

 ًبهطخص داًطجَيبى  : تعذاد

 هحوذرضب ضَضتزيبى هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هحوذرضب ضَضتزيبى :هذرس سبعت 2هذت کالس: 

 99/ 86/ 81 تبريخ تذٍيي / ببسًگزی:
 

 Reading lesson 1:  جلسٍعىًان 

 خَاًذى ٍ درک هطلبافشايص تَاًوٌذی داًطجَيبى در :   جلسٍَذف کلی 

 

 :  اختصاصیاَذاف 
 افشايص داهٌِ لغبت داًطجَيبى 

 درک هطلب ٍ پبسخگَيی بِ سَاالت 

 ترکیبی       /        مجازی   حضًری         /      ريش آمًزش :  

 محتًی مجازی امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً      فعالیت آمًزشی :   تکلیف    

 مجازی )آوالیه( -آزمًن پایان ترم عىًان 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 :
ILI- pre intermediate 1, Iran Language Institute Inc.- Concepts and Comments: An ESL 

Reader, Patricia Ackert- IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc. 

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

 کلیات درس  

 ِهزٍری بز هحتَی جلسع گذضت 

 ِارائِ هحتَی جلس 

 

 دقیقِ 2هذت سهبى :  

 دقیقِ 15هذت سهبى :  

 

  دقیقِ  3هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 سَمجلسِ 
 

 بُذاشت عمًمی -گارشىاسی مقطع / رشتٍ تحصیلی:       بُذاشت عمًمیگريٌ آمًزشی:    : بُذاشت    داوشکذ

 99/ 88/ 24 تبريخ ارائِ درس : 99-1سبل تحصیلی  :  

  14-16 سبعت:                          ضٌبِرٍس:     ًبم درس )ٍاحذ(  : سببى پیص داًطگبّی

 تئَری ًَع ٍاحذ:
 

 ًبهطخص تعذاد داًطجَيبى  :

 هحوذرضب ضَضتزيبى هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هحوذرضب ضَضتزيبى :هذرس سبعت 2هذت کالس: 

 99/ 86/ 81 تبريخ تذٍيي / ببسًگزی:
 

 Listening & Grammar lesson 1:  جلسٍعىًان 

 گَش دادى ٍ يبدگیزی گزاهزافشايص تَاًوٌذی داًطجَيبى در :   جلسٍَذف کلی 

 

 :  اختصاصیاَذاف 
 افشايص تَاًبيی داًطجَيبى در درک هطبلب ضٌیذاری اًگلیسی 

  ًکبت گزاهزی سببىيبدگیزی 

 ترکیبی       /        مجازی   حضًری         /      ريش آمًزش :  

 محتًی مجازی امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً      فعالیت آمًزشی :   تکلیف    

 مجازی )آوالیه( -عىًان ي وًع آزمًن : آزمًن پایان ترم

 وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی  مىبع درس :
ILI- pre intermediate 1, Iran Language Institute Inc.- Concepts and Comments: An ESL 

Reader, Patricia Ackert- IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc. 

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

 کلیات درس  

 ِهزٍری بز هحتَی جلسع گذضت 

 ِارائِ هحتَی جلس 

 

 دقیقِ 2هذت سهبى :  

 دقیقِ 15هذت سهبى :  

 

  دقیقِ  3هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 چْبرمجلسِ 
 

 بُذاشت عمًمی -گارشىاسی مقطع / رشتٍ تحصیلی:       بُذاشت عمًمیگريٌ آمًزشی:    : بُذاشت    داوشکذ

 99/ 88/ 24 تبريخ ارائِ درس : 99-1سبل تحصیلی  :  

 16-18 سبعت:                          ضٌبِرٍس:     ًبم درس )ٍاحذ(  : سببى پیص داًطگبّی

 تئَری ًَع ٍاحذ:
 

 ًبهطخص تعذاد داًطجَيبى  :

 هحوذرضب ضَضتزيبى هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هحوذرضب ضَضتزيبى :هذرس سبعت 2هذت کالس: 

 99/ 86/ 81 تبريخ تذٍيي / ببسًگزی:
 

 Conversation and  Diolog lesson 2:  جلسٍعىًان 

 افشايص تَاًوٌذی داًطجَيبى در هکبلوِ:  جلسٍَذف کلی 

 

 :  اختصاصیاَذاف 
  بحث آساد 

 ُارائِ هکبلوِ کَتب 

 ترکیبی       /        مجازی   حضًری         /      ريش آمًزش :  

 محتًی مجازی امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً      فعالیت آمًزشی :   تکلیف    

 مجازی )آوالیه( -عىًان ي وًع آزمًن : آزمًن پایان ترم

 مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از کتاب،  مىبع درس :
ILI- pre intermediate 1, Iran Language Institute Inc.- Concepts and Comments: An ESL 

Reader, Patricia Ackert- IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc. 

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

 کلیات درس  

 ِهزٍری بز هحتَی جلسع گذضت 

 ِارائِ هحتَی جلس 

 

 دقیقِ 2هذت سهبى :  

 دقیقِ 15هذت سهبى :  

 

  دقیقِ  3هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 پٌجنجلسِ 
 

 بُذاشت عمًمی -گارشىاسی مقطع / رشتٍ تحصیلی:       بُذاشت عمًمیگريٌ آمًزشی:    : بُذاشت    داوشکذ

 99/ 89/ 81 تبريخ ارائِ درس : 99-1سبل تحصیلی  :  

  14-16 سبعت:                          ضٌبِرٍس:     ًبم درس )ٍاحذ(  : سببى پیص داًطگبّی

 تئَری ًَع ٍاحذ:
 

 ًبهطخص داًطجَيبى  :تعذاد 

 هحوذرضب ضَضتزيبى هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هحوذرضب ضَضتزيبى :هذرس سبعت 2هذت کالس: 

 99/ 86/ 81 تبريخ تذٍيي / ببسًگزی:
 

 Conversation and  Diolog lesson 2:  جلسٍعىًان 

 افشايص تَاًوٌذی داًطجَيبى در هکبلوِ:  جلسٍَذف کلی 

 

 :  اختصاصیاَذاف 
  بحث آساد 

 ُارائِ هکبلوِ کَتب 

 ترکیبی       /        مجازی   حضًری         /      ريش آمًزش :  

 محتًی مجازی امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً      فعالیت آمًزشی :   تکلیف    

 )آوالیه(مجازی  -عىًان ي وًع آزمًن : آزمًن پایان ترم

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :
ILI- pre intermediate 1, Iran Language Institute Inc.- Concepts and Comments: An ESL 

Reader, Patricia Ackert- IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc. 

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

 کلیات درس  

 ِهزٍری بز هحتَی جلسع گذضت 

 ِارائِ هحتَی جلس 

 

 دقیقِ 2هذت سهبى :  

 دقیقِ 15هذت سهبى :  

 

  دقیقِ  3هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ضطنجلسِ 
 

 بُذاشت عمًمی -گارشىاسی مقطع / رشتٍ تحصیلی:       بُذاشت عمًمیگريٌ آمًزشی:    : بُذاشت    داوشکذ

 99/ 89/ 81 تبريخ ارائِ درس : 99-1سبل تحصیلی  :  

 16-18 سبعت:                          ضٌبِرٍس:     ًبم درس )ٍاحذ(  : سببى پیص داًطگبّی

 تئَری ًَع ٍاحذ:
 

 ًبهطخص تعذاد داًطجَيبى  :

 هحوذرضب ضَضتزيبى هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هحوذرضب ضَضتزيبى :هذرس سبعت 2هذت کالس: 

 99/ 86/ 81 تبريخ تذٍيي / ببسًگزی:
 

 Listening & Grammar lesson 2:  جلسٍعىًان 

 گَش دادى ٍ يبدگیزی گزاهزافشايص تَاًوٌذی داًطجَيبى در :  جلسٍَذف کلی 

 

 :  اختصاصیاَذاف 
 افشايص تَاًبيی داًطجَيبى در درک هطبلب ضٌیذاری اًگلیسی 

  ًکبت گزاهزی سببىيبدگیزی 

 ترکیبی       /        مجازی   حضًری         /      ريش آمًزش :  

 محتًی مجازی امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً      فعالیت آمًزشی :   تکلیف    

 مجازی )آوالیه( -عىًان ي وًع آزمًن : آزمًن پایان ترم

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :
ILI- pre intermediate 1, Iran Language Institute Inc.- Concepts and Comments: An ESL 

Reader, Patricia Ackert- IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc. 

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

 کلیات درس  

 ِهزٍری بز هحتَی جلسع گذضت 

 ِارائِ هحتَی جلس 

 

 دقیقِ 2هذت سهبى :  

 دقیقِ 15هذت سهبى :  

 

  دقیقِ  3هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ّفتنجلسِ 
 

 بُذاشت عمًمی -گارشىاسی مقطع / رشتٍ تحصیلی:       بُذاشت عمًمیگريٌ آمًزشی:    : بُذاشت    داوشکذ

 99/ 89/ 88 تبريخ ارائِ درس : 99-1سبل تحصیلی  :  

  14-16 سبعت:                          ضٌبِرٍس:     ًبم درس )ٍاحذ(  : سببى پیص داًطگبّی

 تئَری ًَع ٍاحذ:
 

 ًبهطخص تعذاد داًطجَيبى  :

 هحوذرضب ضَضتزيبى هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هحوذرضب ضَضتزيبى :هذرس سبعت 2هذت کالس: 

 99/ 86/ 81 تبريخ تذٍيي / ببسًگزی:
 

 Conversation and  Diolog lesson 3:  جلسٍعىًان 

 افشايص تَاًوٌذی داًطجَيبى در هکبلوِ:  جلسٍَذف کلی 

 

 :  اختصاصیاَذاف 
  بحث آساد 

 ُارائِ هکبلوِ کَتب 

 ترکیبی       /        مجازی   حضًری         /      ريش آمًزش :  

 محتًی مجازی امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً      فعالیت آمًزشی :   تکلیف    

 مجازی )آوالیه( -عىًان ي وًع آزمًن : آزمًن پایان ترم

 مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری  مىبع درس :
ILI- pre intermediate 1, Iran Language Institute Inc.- Concepts and Comments: An ESL 

Reader, Patricia Ackert- IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc. 

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

 کلیات درس  

 ِهزٍری بز هحتَی جلسع گذضت 

 ِارائِ هحتَی جلس 

 

 دقیقِ 2هذت سهبى :  

 دقیقِ 15هذت سهبى :  

 

  دقیقِ  3هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ّطتنجلسِ 
 

 بُذاشت عمًمی -گارشىاسی مقطع / رشتٍ تحصیلی:       بُذاشت عمًمیگريٌ آمًزشی:    : بُذاشت    داوشکذ

 99/ 89/ 88 تبريخ ارائِ درس : 99-1سبل تحصیلی  :  

 16-18 سبعت:                          ضٌبِرٍس:     ًبم درس )ٍاحذ(  : سببى پیص داًطگبّی

 تئَری ًَع ٍاحذ:
 

 ًبهطخص تعذاد داًطجَيبى  :

 هحوذرضب ضَضتزيبى هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هحوذرضب ضَضتزيبى :هذرس سبعت 2هذت کالس: 

 99/ 86/ 81 تبريخ تذٍيي / ببسًگزی:
 

 Reading lesson 3:  جلسٍعىًان 

 خَاًذى ٍ درک هطلبافشايص تَاًوٌذی داًطجَيبى در :  جلسٍَذف کلی 

 

 :  اختصاصیاَذاف 
 افشايص داهٌِ لغبت داًطجَيبى 

  بِ سَاالتدرک هطلب ٍ پبسخگَيی 

 ترکیبی       /        مجازی   حضًری         /      ريش آمًزش :  

 محتًی مجازی امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً      فعالیت آمًزشی :   تکلیف    

 مجازی )آوالیه( -عىًان ي وًع آزمًن : آزمًن پایان ترم

 صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.در  مىبع درس :
ILI- pre intermediate 1, Iran Language Institute Inc.- Concepts and Comments: An ESL 

Reader, Patricia Ackert- IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc. 

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

 کلیات درس  

 ِهزٍری بز هحتَی جلسع گذضت 

 ِارائِ هحتَی جلس 

 

 دقیقِ 2هذت سهبى :  

 دقیقِ 15هذت سهبى :  

 

  دقیقِ  3هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ًْنجلسِ 
 

 بُذاشت عمًمی -گارشىاسی مقطع / رشتٍ تحصیلی:       بُذاشت عمًمیگريٌ آمًزشی:    : بُذاشت    داوشکذ

 99/ 89/ 15 تبريخ ارائِ درس : 99-1سبل تحصیلی  :  

  14-16 سبعت:                          ضٌبِرٍس:     ًبم درس )ٍاحذ(  : سببى پیص داًطگبّی

 تئَری ًَع ٍاحذ:
 

 ًبهطخص تعذاد داًطجَيبى  :

 هحوذرضب ضَضتزيبى هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هحوذرضب ضَضتزيبى :هذرس سبعت 2هذت کالس: 

 99/ 86/ 81 تبريخ تذٍيي / ببسًگزی:
 

 Listening & Grammar lesson 3:  جلسٍعىًان 

 گزاهزگَش دادى ٍ يبدگیزی افشايص تَاًوٌذی داًطجَيبى در :  جلسٍَذف کلی 

 

 :  اختصاصیاَذاف 
 افشايص تَاًبيی داًطجَيبى در درک هطبلب ضٌیذاری اًگلیسی 

 ًکبت گزاهزی سببىيبدگیزی 

 ترکیبی       /        مجازی   حضًری         /      ريش آمًزش :  

 محتًی مجازی امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً      فعالیت آمًزشی :   تکلیف    

 مجازی )آوالیه( -عىًان ي وًع آزمًن : آزمًن پایان ترم

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :
ILI- pre intermediate 1, Iran Language Institute Inc.- Concepts and Comments: An ESL 

Reader, Patricia Ackert- IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc. 

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

 کلیات درس  

 ِهزٍری بز هحتَی جلسع گذضت 

 ِهحتَی جلسِ ارائ 

 

 دقیقِ 2هذت سهبى :  

 دقیقِ 15هذت سهبى :  

 

  دقیقِ  3هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 دّنجلسِ 
 

 بُذاشت عمًمی -گارشىاسی مقطع / رشتٍ تحصیلی:       بُذاشت عمًمیگريٌ آمًزشی:    : بُذاشت    داوشکذ

 99/ 89/ 15 درس :تبريخ ارائِ  99-1سبل تحصیلی  :  

 16-18 سبعت:                          ضٌبِرٍس:     ًبم درس )ٍاحذ(  : سببى پیص داًطگبّی

 تئَری ًَع ٍاحذ:
 

 ًبهطخص تعذاد داًطجَيبى  :

 هحوذرضب ضَضتزيبى هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هحوذرضب ضَضتزيبى :هذرس سبعت 2هذت کالس: 

 99/ 86/ 81 تبريخ تذٍيي / ببسًگزی:
 

 Conversation and  Diolog lesson 4:  جلسٍعىًان 

 افشايص تَاًوٌذی داًطجَيبى در هکبلوِ:  جلسٍَذف کلی 

 

 :  اختصاصیاَذاف 
  بحث آساد 

 ُارائِ هکبلوِ کَتب 

 ترکیبی       /        مجازی   حضًری         /      ريش آمًزش :  

 محتًی مجازی امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً      فعالیت آمًزشی :   تکلیف    

 مجازی )آوالیه( -عىًان ي وًع آزمًن : آزمًن پایان ترم

 وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی  مىبع درس :
ILI- pre intermediate 1, Iran Language Institute Inc.- Concepts and Comments: An ESL 

Reader, Patricia Ackert- IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc. 

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

 کلیات درس  

 ِهزٍری بز هحتَی جلسع گذضت 

 ِارائِ هحتَی جلس 

 

 دقیقِ 2هذت سهبى :  

 دقیقِ 15هذت سهبى :  

 

  دقیقِ  3هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 يبسدّنجلسِ 
 

 بُذاشت عمًمی -گارشىاسی مقطع / رشتٍ تحصیلی:       بُذاشت عمًمیگريٌ آمًزشی:    : بُذاشت    داوشکذ

 99/ 89/ 22 تبريخ ارائِ درس : 99-1سبل تحصیلی  :  

  14-16 سبعت:                          ضٌبِرٍس:     ًبم درس )ٍاحذ(  : سببى پیص داًطگبّی

 تئَری ًَع ٍاحذ:
 

 ًبهطخص تعذاد داًطجَيبى  :

 هحوذرضب ضَضتزيبى هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هحوذرضب ضَضتزيبى :هذرس سبعت 2هذت کالس: 

 99/ 86/ 81 تبريخ تذٍيي / ببسًگزی:
 

 Reading lesson 4:  جلسٍعىًان 

 خَاًذى ٍ درک هطلبافشايص تَاًوٌذی داًطجَيبى در :  جلسٍَذف کلی 

 

 :  اختصاصیاَذاف 
 افشايص داهٌِ لغبت داًطجَيبى 

 درک هطلب ٍ پبسخگَيی بِ سَاالت 

 ترکیبی       /        مجازی   حضًری         /      ريش آمًزش :  

 محتًی مجازی امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً      فعالیت آمًزشی :   تکلیف    

 مجازی )آوالیه( -عىًان ي وًع آزمًن : آزمًن پایان ترم

 استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت  مىبع درس :
ILI- pre intermediate 1, Iran Language Institute Inc.- Concepts and Comments: An ESL 

Reader, Patricia Ackert- IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc. 

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

 کلیات درس  

 ِهزٍری بز هحتَی جلسع گذضت 

 ِارائِ هحتَی جلس 

 

 دقیقِ 2هذت سهبى :  

 دقیقِ 15هذت سهبى :  

 

  دقیقِ  3هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 دٍاسدّنجلسِ 
 

 بُذاشت عمًمی -گارشىاسی مقطع / رشتٍ تحصیلی:       بُذاشت عمًمیگريٌ آمًزشی:    : بُذاشت    داوشکذ

 99/ 89/ 22 تبريخ ارائِ درس : 99-1سبل تحصیلی  :  

 16-18 سبعت:                          ضٌبِرٍس:     ًبم درس )ٍاحذ(  : سببى پیص داًطگبّی

 تئَری ٍاحذ:ًَع 
 

 ًبهطخص تعذاد داًطجَيبى  :

 هحوذرضب ضَضتزيبى هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هحوذرضب ضَضتزيبى :هذرس سبعت 2هذت کالس: 

 99/ 86/ 81 تبريخ تذٍيي / ببسًگزی:
 

 Listening & Grammar lesson 4:  جلسٍعىًان 

 ٍ يبدگیزی گزاهزگَش دادى افشايص تَاًوٌذی داًطجَيبى در :  جلسٍَذف کلی 

 

 :  اختصاصیاَذاف 
 افشايص تَاًبيی داًطجَيبى در درک هطبلب ضٌیذاری اًگلیسی 

  ًکبت گزاهزی سببىيبدگیزی 

 ترکیبی       /        مجازی   حضًری         /      ريش آمًزش :  

 محتًی مجازی امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً      فعالیت آمًزشی :   تکلیف    

 مجازی )آوالیه( -عىًان ي وًع آزمًن : آزمًن پایان ترم

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :
ILI- pre intermediate 1, Iran Language Institute Inc.- Concepts and Comments: An ESL 

Reader, Patricia Ackert- IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc. 

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

 کلیات درس  

 ِهزٍری بز هحتَی جلسع گذضت 

 ِهحتَی جلسِ ارائ 

 

 دقیقِ 2هذت سهبى :  

 دقیقِ 15هذت سهبى :  

 

  دقیقِ  3هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 سیشدّنجلسِ 
 

 بُذاشت عمًمی -گارشىاسی مقطع / رشتٍ تحصیلی:       بُذاشت عمًمیگريٌ آمًزشی:    : بُذاشت    داوشکذ

 99/ 89/ 29 ارائِ درس :تبريخ  99-1سبل تحصیلی  :  

  14-16 سبعت:                          ضٌبِرٍس:     ًبم درس )ٍاحذ(  : سببى پیص داًطگبّی

 تئَری ًَع ٍاحذ:
 

 ًبهطخص تعذاد داًطجَيبى  :

 هحوذرضب ضَضتزيبى هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هحوذرضب ضَضتزيبى :هذرس سبعت 2هذت کالس: 

 99/ 86/ 81 ببسًگزی:تبريخ تذٍيي / 
 

 Conversation and  Diolog lesson 5:  جلسٍعىًان 

 افشايص تَاًوٌذی داًطجَيبى در هکبلوِ:  جلسٍَذف کلی 

 

 :  اختصاصیاَذاف 
  بحث آساد 

 ُارائِ هکبلوِ کَتب 

 ترکیبی       /        مجازی   حضًری         /      ريش آمًزش :  

 محتًی مجازی امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً      فعالیت آمًزشی :   تکلیف    

 مجازی )آوالیه( -عىًان ي وًع آزمًن : آزمًن پایان ترم

 وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی  مىبع درس :
ILI- pre intermediate 1, Iran Language Institute Inc.- Concepts and Comments: An ESL 

Reader, Patricia Ackert- IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc. 

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

 کلیات درس  

 ِهزٍری بز هحتَی جلسع گذضت 

 ِارائِ هحتَی جلس 

 

 دقیقِ 2هذت سهبى :  

 دقیقِ 15هذت سهبى :  

 

  دقیقِ  3هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 چْبردّنجلسِ 
 

 بُذاشت عمًمی -گارشىاسی مقطع / رشتٍ تحصیلی:       بُذاشت عمًمیگريٌ آمًزشی:    : بُذاشت    داوشکذ

 99/ 89/ 29 تبريخ ارائِ درس : 99-1سبل تحصیلی  :  

 16-18 سبعت:                          ضٌبِرٍس:     ًبم درس )ٍاحذ(  : سببى پیص داًطگبّی

 تئَری ًَع ٍاحذ:
 

 ًبهطخص تعذاد داًطجَيبى  :

 هحوذرضب ضَضتزيبى هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هحوذرضب ضَضتزيبى :هذرس سبعت 2هذت کالس: 

 99/ 86/ 81 تبريخ تذٍيي / ببسًگزی:
 

 Reading lesson 5:  جلسٍعىًان 

 خَاًذى ٍ درک هطلبافشايص تَاًوٌذی داًطجَيبى در :  جلسٍَذف کلی 

 

 :  اختصاصیاَذاف 
 افشايص داهٌِ لغبت داًطجَيبى 

 درک هطلب ٍ پبسخگَيی بِ سَاالت 

 ترکیبی       /        مجازی   حضًری         /      ريش آمًزش :  

 محتًی مجازی امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً      فعالیت آمًزشی :   تکلیف    

 مجازی )آوالیه( -عىًان ي وًع آزمًن : آزمًن پایان ترم

 استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت  مىبع درس :
ILI- pre intermediate 1, Iran Language Institute Inc.- Concepts and Comments: An ESL 

Reader, Patricia Ackert- IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc. 

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

 کلیات درس  

 ِهزٍری بز هحتَی جلسع گذضت 

 ِارائِ هحتَی جلس 

 

 دقیقِ 2هذت سهبى :  

 دقیقِ 15هذت سهبى :  

 

  دقیقِ  3هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 پبًشدّنجلسِ 
 

 بُذاشت عمًمی -گارشىاسی مقطع / رشتٍ تحصیلی:       بُذاشت عمًمیگريٌ آمًزشی:    : بُذاشت    داوشکذ

 99/ 18/ 86 تبريخ ارائِ درس : 99-1سبل تحصیلی  :  

  14-16 سبعت:                          ضٌبِرٍس:     ًبم درس )ٍاحذ(  : سببى پیص داًطگبّی

 تئَری ًَع ٍاحذ:
 

 ًبهطخص تعذاد داًطجَيبى  :

 هحوذرضب ضَضتزيبى هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هحوذرضب ضَضتزيبى :هذرس سبعت 2هذت کالس: 

 99/ 86/ 81 تبريخ تذٍيي / ببسًگزی:
 

 Listening & Grammar lesson 5:  جلسٍعىًان 

 يبدگیزی گزاهزگَش دادى ٍ افشايص تَاًوٌذی داًطجَيبى در :  جلسٍَذف کلی 

 

 :  اختصاصیاَذاف 
 افشايص تَاًبيی داًطجَيبى در درک هطبلب ضٌیذاری اًگلیسی 

  ًکبت گزاهزی سببىيبدگیزی 

 ترکیبی       /        مجازی   حضًری         /      ريش آمًزش :  

 محتًی مجازی امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً      فعالیت آمًزشی :   تکلیف    

 مجازی )آوالیه( -عىًان ي وًع آزمًن : آزمًن پایان ترم

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :
ILI- pre intermediate 1, Iran Language Institute Inc.- Concepts and Comments: An ESL 

Reader, Patricia Ackert- IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc. 

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

 کلیات درس  

 ِهزٍری بز هحتَی جلسع گذضت 

 ِهحتَی جلسِ ارائ 

 

 دقیقِ 2هذت سهبى :  

 دقیقِ 15هذت سهبى :  

 

  دقیقِ  3هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ضبًشدّنجلسِ 
 

 بُذاشت عمًمی -گارشىاسی مقطع / رشتٍ تحصیلی:       بُذاشت عمًمیگريٌ آمًزشی:    : بُذاشت    داوشکذ

 99/ 18/ 86 ارائِ درس :تبريخ  99-1سبل تحصیلی  :  

 16-18 سبعت:                          ضٌبِرٍس:     ًبم درس )ٍاحذ(  : سببى پیص داًطگبّی

 تئَری ًَع ٍاحذ:
 

 ًبهطخص تعذاد داًطجَيبى  :

 هحوذرضب ضَضتزيبى هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هحوذرضب ضَضتزيبى :هذرس سبعت 2هذت کالس: 

 99/ 86/ 81 ببسًگزی:تبريخ تذٍيي / 
 

 Conversation and  Diolog lesson 6:  جلسٍعىًان 

 افشايص تَاًوٌذی داًطجَيبى در هکبلوِ:  جلسٍَذف کلی 

 

 :  اختصاصیاَذاف 
  بحث آساد 

 ُارائِ هکبلوِ کَتب 

 ترکیبی       /        مجازی   حضًری         /      ريش آمًزش :  

 محتًی مجازی امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً      فعالیت آمًزشی :   تکلیف    

 مجازی )آوالیه( -عىًان ي وًع آزمًن : آزمًن پایان ترم

 وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی  مىبع درس :
ILI- pre intermediate 1, Iran Language Institute Inc.- Concepts and Comments: An ESL 

Reader, Patricia Ackert- IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc. 

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

 کلیات درس  

 ِهزٍری بز هحتَی جلسع گذضت 

 ِارائِ هحتَی جلس 

 

 دقیقِ 2هذت سهبى :  

 دقیقِ 15هذت سهبى :  

 

  دقیقِ  3هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ّفذّنجلسِ 
 

 بُذاشت عمًمی -گارشىاسی مقطع / رشتٍ تحصیلی:       بُذاشت عمًمیگريٌ آمًزشی:    : بُذاشت    داوشکذ

 99/ 18/ 13 تبريخ ارائِ درس : 99-1سبل تحصیلی  :  

  14-16 سبعت:                          ضٌبِرٍس:     ًبم درس )ٍاحذ(  : سببى پیص داًطگبّی

 تئَری ًَع ٍاحذ:
 

 ًبهطخص تعذاد داًطجَيبى  :

 هحوذرضب ضَضتزيبى هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هحوذرضب ضَضتزيبى :هذرس سبعت 2هذت کالس: 

 99/ 86/ 81 تبريخ تذٍيي / ببسًگزی:
 

 Reading lesson 6:  جلسٍعىًان 

 خَاًذى ٍ درک هطلبافشايص تَاًوٌذی داًطجَيبى در :  جلسٍَذف کلی 

 

 :  اختصاصیاَذاف 
 افشايص داهٌِ لغبت داًطجَيبى 

 درک هطلب ٍ پبسخگَيی بِ سَاالت 

 ترکیبی       /        مجازی   حضًری         /      ريش آمًزش :  

 محتًی مجازی امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً      فعالیت آمًزشی :   تکلیف    

 مجازی )آوالیه( -عىًان ي وًع آزمًن : آزمًن پایان ترم

 استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت  مىبع درس :
ILI- pre intermediate 1, Iran Language Institute Inc.- Concepts and Comments: An ESL 

Reader, Patricia Ackert- IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc. 

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

 کلیات درس  

 ِهزٍری بز هحتَی جلسع گذضت 

 ِارائِ هحتَی جلس 

 

 دقیقِ 2هذت سهبى :  

 دقیقِ 15هذت سهبى :  

 

  دقیقِ  3هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ّجذّنجلسِ 
 

 بُذاشت عمًمی -گارشىاسی مقطع / رشتٍ تحصیلی:       بُذاشت عمًمیگريٌ آمًزشی:    : بُذاشت    داوشکذ

 99/ 18/ 13 تبريخ ارائِ درس : 99-1سبل تحصیلی  :  

 16-18 سبعت:                          ضٌبِرٍس:     ًبم درس )ٍاحذ(  : سببى پیص داًطگبّی

 تئَری ًَع ٍاحذ:
 

 ًبهطخص تعذاد داًطجَيبى  :

 هحوذرضب ضَضتزيبى هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هحوذرضب ضَضتزيبى :هذرس سبعت 2هذت کالس: 

 99/ 86/ 81 تبريخ تذٍيي / ببسًگزی:
 

 Listening & Grammar lesson 6:  جلسٍعىًان 

 يبدگیزی گزاهزگَش دادى ٍ افشايص تَاًوٌذی داًطجَيبى در :  جلسٍَذف کلی 

 

 :  اختصاصیاَذاف 
 افشايص تَاًبيی داًطجَيبى در درک هطبلب ضٌیذاری اًگلیسی 

 ًکبت گزاهزی سببىيبدگیزی 

 ترکیبی       /        مجازی   حضًری         /      ريش آمًزش :  

 محتًی مجازی امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً      فعالیت آمًزشی :   تکلیف    

 مجازی )آوالیه( -عىًان ي وًع آزمًن : آزمًن پایان ترم

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :
ILI- pre intermediate 1, Iran Language Institute Inc.- Concepts and Comments: An ESL 

Reader, Patricia Ackert- IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc. 

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

 کلیات درس  

 ِهزٍری بز هحتَی جلسع گذضت 

 ِهحتَی جلسِ ارائ 

 

 دقیقِ 2هذت سهبى :  

 دقیقِ 15هذت سهبى :  

 

  دقیقِ  3هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ًَسدّن
 

 بُذاشت عمًمی -گارشىاسی مقطع / رشتٍ تحصیلی:       بُذاشت عمًمیگريٌ آمًزشی:    : بُذاشت    داوشکذ

 99/ 18/ 28 تبريخ ارائِ درس : 99-1سبل تحصیلی  :  

  14-16 سبعت:                          ضٌبِرٍس:     ًبم درس )ٍاحذ(  : سببى پیص داًطگبّی

 تئَری ًَع ٍاحذ:
 

 ًبهطخص تعذاد داًطجَيبى  :

 هحوذرضب ضَضتزيبى هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هحوذرضب ضَضتزيبى :هذرس سبعت 2هذت کالس: 

 99/ 86/ 81 تبريخ تذٍيي / ببسًگزی:
 

 Conversation and  Diolog lesson 7:  جلسٍعىًان 

 افشايص تَاًوٌذی داًطجَيبى در هکبلوِ:  جلسٍَذف کلی 

 

 :  اختصاصیاَذاف 
  بحث آساد 

 ُارائِ هکبلوِ کَتب 

 ترکیبی       /        مجازی   حضًری         /      ريش آمًزش :  

 محتًی مجازی امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً      فعالیت آمًزشی :   تکلیف    

 مجازی )آوالیه( -عىًان ي وًع آزمًن : آزمًن پایان ترم

 وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی  مىبع درس :
ILI- pre intermediate 1, Iran Language Institute Inc.- Concepts and Comments: An ESL 

Reader, Patricia Ackert- IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc. 

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

 کلیات درس  

 ِهزٍری بز هحتَی جلسع گذضت 

 ِارائِ هحتَی جلس 

 

 دقیقِ 2هذت سهبى :  

 دقیقِ 15هذت سهبى :  

 

  دقیقِ  3هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 بیستن
 

 بُذاشت عمًمی -گارشىاسی مقطع / رشتٍ تحصیلی:       بُذاشت عمًمیگريٌ آمًزشی:    : بُذاشت    داوشکذ

 99/ 18/ 28 تبريخ ارائِ درس : 99-1سبل تحصیلی  :  

 16-18 سبعت:                          ضٌبِرٍس:     ًبم درس )ٍاحذ(  : سببى پیص داًطگبّی

 تئَری ًَع ٍاحذ:
 

 ًبهطخص تعذاد داًطجَيبى  :

 هحوذرضب ضَضتزيبى هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هحوذرضب ضَضتزيبى :هذرس سبعت 2هذت کالس: 

 99/ 86/ 81 تبريخ تذٍيي / ببسًگزی:
 

 Reading lesson 7:  جلسٍعىًان 

 خَاًذى ٍ درک هطلبافشايص تَاًوٌذی داًطجَيبى در :  جلسٍَذف کلی 

 

 :  اختصاصیاَذاف 
 افشايص داهٌِ لغبت داًطجَيبى 

 درک هطلب ٍ پبسخگَيی بِ سَاالت 

 ترکیبی       /        مجازی   حضًری         /      ريش آمًزش :  

 محتًی مجازی امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً      فعالیت آمًزشی :   تکلیف    

 مجازی )آوالیه( -عىًان ي وًع آزمًن : آزمًن پایان ترم

 استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت  مىبع درس :
ILI- pre intermediate 1, Iran Language Institute Inc.- Concepts and Comments: An ESL 

Reader, Patricia Ackert- IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc. 

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

 کلیات درس  

 ِهزٍری بز هحتَی جلسع گذضت 

 ِارائِ هحتَی جلس 

 

 دقیقِ 2هذت سهبى :  

 دقیقِ 15هذت سهبى :  

 

  دقیقِ  3هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ٍ يکن بیست
 

 بُذاشت عمًمی -گارشىاسی مقطع / رشتٍ تحصیلی:       بُذاشت عمًمیگريٌ آمًزشی:    : بُذاشت    داوشکذ

 99/ 18/ 27 تبريخ ارائِ درس : 99-1سبل تحصیلی  :  

  14-16 سبعت:                          ضٌبِرٍس:     ًبم درس )ٍاحذ(  : سببى پیص داًطگبّی

 تئَری ًَع ٍاحذ:
 

 ًبهطخص تعذاد داًطجَيبى  :

 هحوذرضب ضَضتزيبى هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هحوذرضب ضَضتزيبى :هذرس سبعت 2هذت کالس: 

 99/ 86/ 81 تبريخ تذٍيي / ببسًگزی:
 

 Listening & Grammar lesson 7:  جلسٍعىًان 

 يبدگیزی گزاهزگَش دادى ٍ افشايص تَاًوٌذی داًطجَيبى در :  جلسٍَذف کلی 

 

 :  اختصاصیاَذاف 
 افشايص تَاًبيی داًطجَيبى در درک هطبلب ضٌیذاری اًگلیسی 

  ًکبت گزاهزی سببىيبدگیزی 

 ترکیبی       /        مجازی   حضًری         /      ريش آمًزش :  

 محتًی مجازی امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً      فعالیت آمًزشی :   تکلیف    

 مجازی )آوالیه( -عىًان ي وًع آزمًن : آزمًن پایان ترم

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :
ILI- pre intermediate 1, Iran Language Institute Inc.- Concepts and Comments: An ESL 

Reader, Patricia Ackert- IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc. 

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

 کلیات درس  

 ِهزٍری بز هحتَی جلسع گذضت 

 ِهحتَی جلسِ ارائ 

 

 دقیقِ 2هذت سهبى :  

 دقیقِ 15هذت سهبى :  

 

  دقیقِ  3هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 بیست ٍ دٍم
 

 بُذاشت عمًمی -گارشىاسی مقطع / رشتٍ تحصیلی:       بُذاشت عمًمیگريٌ آمًزشی:    : بُذاشت    داوشکذ

 99/ 18/ 27 درس : تبريخ ارائِ 99-1سبل تحصیلی  :  

 16-18 سبعت:                          ضٌبِرٍس:     ًبم درس )ٍاحذ(  : سببى پیص داًطگبّی

 تئَری ًَع ٍاحذ:
 

 ًبهطخص تعذاد داًطجَيبى  :

 هحوذرضب ضَضتزيبى هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هحوذرضب ضَضتزيبى :هذرس سبعت 2هذت کالس: 

 99/ 86/ 81 تبريخ تذٍيي / ببسًگزی:
 

 Conversation and  Diolog lesson 8:  جلسٍعىًان 

 افشايص تَاًوٌذی داًطجَيبى در هکبلوِ:  جلسٍَذف کلی 

 

 :  اختصاصیاَذاف 
  بحث آساد 

 ُارائِ هکبلوِ کَتب 

 ترکیبی       /        مجازی   حضًری         /      ريش آمًزش :  

 محتًی مجازی امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً      فعالیت آمًزشی :   تکلیف    

 مجازی )آوالیه( -عىًان ي وًع آزمًن : آزمًن پایان ترم

 وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی  مىبع درس :
ILI- pre intermediate 1, Iran Language Institute Inc.- Concepts and Comments: An ESL 

Reader, Patricia Ackert- IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc. 

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

 کلیات درس  

 ِهزٍری بز هحتَی جلسع گذضت 

 ِارائِ هحتَی جلس 

 

 دقیقِ 2هذت سهبى :  

 دقیقِ 15هذت سهبى :  

 

  دقیقِ  3هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 بیست ٍ سَم
 

 بُذاشت عمًمی -گارشىاسی مقطع / رشتٍ تحصیلی:       بُذاشت عمًمیگريٌ آمًزشی:    : بُذاشت    داوشکذ

 99/ 11/ 84 تبريخ ارائِ درس : 99-1سبل تحصیلی  :  

  14-16 سبعت:                          ضٌبِرٍس:     ًبم درس )ٍاحذ(  : سببى پیص داًطگبّی

 تئَری ًَع ٍاحذ:
 

 ًبهطخص تعذاد داًطجَيبى  :

 هحوذرضب ضَضتزيبى هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هحوذرضب ضَضتزيبى :هذرس سبعت 2هذت کالس: 

 99/ 86/ 81 تبريخ تذٍيي / ببسًگزی:
 

 Reading lesson 8:  جلسٍعىًان 

 خَاًذى ٍ درک هطلبافشايص تَاًوٌذی داًطجَيبى در :  جلسٍَذف کلی 

 

 :  اختصاصیاَذاف 
 افشايص داهٌِ لغبت داًطجَيبى 

 درک هطلب ٍ پبسخگَيی بِ سَاالت 

 ترکیبی       /        مجازی   حضًری         /      ريش آمًزش :  

 محتًی مجازی امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً      فعالیت آمًزشی :   تکلیف    

 مجازی )آوالیه( -عىًان ي وًع آزمًن : آزمًن پایان ترم

 استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت  مىبع درس :
ILI- pre intermediate 1, Iran Language Institute Inc.- Concepts and Comments: An ESL 

Reader, Patricia Ackert- IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc. 

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

 کلیات درس  

 ِهزٍری بز هحتَی جلسع گذضت 

 ِارائِ هحتَی جلس 

 

 دقیقِ 2هذت سهبى :  

 دقیقِ 15هذت سهبى :  

 

  دقیقِ  3هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٍ چْبرم بیست
 

 بُذاشت عمًمی -گارشىاسی مقطع / رشتٍ تحصیلی:       بُذاشت عمًمیگريٌ آمًزشی:    : بُذاشت    داوشکذ

 99/ 11/ 84 تبريخ ارائِ درس : 99-1سبل تحصیلی  :  

 16-18 سبعت:                          ضٌبِرٍس:     ًبم درس )ٍاحذ(  : سببى پیص داًطگبّی

 تئَری ًَع ٍاحذ:
 

 ًبهطخص تعذاد داًطجَيبى  :

 هحوذرضب ضَضتزيبى هسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 هحوذرضب ضَضتزيبى :هذرس سبعت 2هذت کالس: 

 99/ 86/ 81 تبريخ تذٍيي / ببسًگزی:
 

 Listening & Grammar lesson 8:  جلسٍعىًان 

 يبدگیزی گزاهزگَش دادى ٍ افشايص تَاًوٌذی داًطجَيبى در :  جلسٍَذف کلی 

 

 :  اختصاصیاَذاف 
 افشايص تَاًبيی داًطجَيبى در درک هطبلب ضٌیذاری اًگلیسی 

  ًکبت گزاهزی سببىيبدگیزی 

 ترکیبی       /        مجازی   حضًری         /      ريش آمًزش :  

 محتًی مجازی امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً      فعالیت آمًزشی :   تکلیف    

 مجازی )آوالیه( -عىًان ي وًع آزمًن : آزمًن پایان ترم

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :
ILI- pre intermediate 1, Iran Language Institute Inc.- Concepts and Comments: An ESL 

Reader, Patricia Ackert- IELTS Foundation, Cambridge University, Mcmilan Inc. 

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

 کلیات درس  

 ِهزٍری بز هحتَی جلسع گذضت 

 ِهحتَی جلسِ ارائ 

 

 دقیقِ 2هذت سهبى :  

 دقیقِ 15هذت سهبى :  

 

  دقیقِ  3هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 


