
 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 شيريزی آموزواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 1 

 

 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

 تحصیلي: یو رشته مقطع   گروه آموزشي:   دانشکده:

 یش نیاز: پ  نوع واحد:   تعداد واحد:    نام درس:

 مکان برگزاری:                   -------:ساعت      -------:زمان برگزاری کالس: روز

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:   مسئول درس:    ان:تعداد دانشجوي

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

 

 
 

 (است  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يهدف کل
 

 

 اهداف رفتاری جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ماید... را ذکر ن........................................................... -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 .. را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(.......................................................... -

 

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 

 

 

 

 :اهداف رفتاری جلسه دوم
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از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ................................... را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(......................... -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه سوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 ی(شناختهدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

راگیر انتظار می رود:از ف رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )..... ........................................................ -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان
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 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 

 ی جلسه پنجم:اهداف رفتار

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه ششم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 (شناختیهدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان
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 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه مطالب رئوس موضوع درس

     

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. )....... ...................................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 

 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهول زمانجد
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 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه نهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 و تحلیل کند. )هدف شناختی(............................................................ را تجزیه  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه دهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ................... را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(......................................... -

 

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 
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 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 

 اهداف رفتاری جلسه يازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ........................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(.... -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه دوازدهم:

یر انتظار می رود:از فراگ رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).. ........................................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان



 به نام خـداوند جـان آفـرين
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 12جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 

 م:سیزدهری جلسه اهداف رفتا

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 13جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 بيارزشیا ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس
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 :دهمچهاراهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف )را فهرست کند. .............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 14جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب درسموضوع 

     

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه پانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 البی مطبندی ارائهجدول زمان

 15جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس
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 اهداف رفتاری جلسه شانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 )هدف شناختی(............................................................ را تجزیه و تحلیل کند.  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 16جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس
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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 حصیلی:ت یرشتهو مقطع    گروه آموزشی:          دانشکده:

 یش نیاز:پ    د:نوع واح          تعداد واحد: نام درس: 

  مکان برگزاري:   -------- :ساعت  -------:زمان برگزاري كالس: روز

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:   مسئول درس:  داد دانشجویان:تع

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 

 

 

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 

 

 

 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
محورهاي اصلی برنامه را نشان می  واست نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزاي تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندكه در واقع همان اهداف رفتاري است  ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 

 

 

 

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزي شده   سخنرانی

 (TBLیادگیري مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:
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 وسايل کمک آموزشی:   

   پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد ------آزمون پایان ترم   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد -----شركت فعال در كالس     نمره درصد -----انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی           ايچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

 

 اينترنتی 

 
 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 
 

 اينترنتی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

1   

2   

3   

4   

5   

...   

....   

....   

...   

....   

....   

....   

....   
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