کمیته تخصص :برنامه ریزی درس :مرکز مطالعات توسعه آموزش علوم پزشک :سبزوار
فرم طرح درس)(Lesson Plan

نام درس :کارآموزی

موضوع درس(موضوع جلسه) :نظام سالمت و دوره کاراموزی شماره جلسه1:

آموزش بهداشت و ارتقا سالمت
نیمسا دوم 95-96

دانشکده :بهداشت

محل تشکیل کالس ها:

گروه آموزش ::آموزش بهداشت

مدت زمان جلسه  5:ساعت پیش نیاز :ندارد تعداد دانشجویان7 :
نام مدرس:

:

رشته و مقطع تحصییل ::کارشااسی :ارشید

دکتر معصومه هاشمیان ،دکتر رضا شهرابادی ،دکتر حمید جویا :ترم تحصیل3 ::

سیا تحصییل::

کالس آموزش بهداشت روز و ساعت برگزاری :دوشابه 8-14

هدف کلی این جلسه :آشنایی دانشجویان با نظام سالمت و دوره کاراموزی
اهداف رفتاری
دانشجو پس از پایان درس

رئوس مطالب

قادرخواهد بود:

حیطه یادگیری
(شناختی،عاطفی،ر

سطح

شیوه

مواد و وسایل کمک

وانی حرکتی)

(طبقه)

تدریس

آموزشی

زمان

وظایف و
فعالیتهای

نحوه ارزشیابی

(ساعت)

تکمیلی دانشجویان

مقدمه:
در این جلسه به توجيه دانشجویان در
راستاي انجام دوره كاراموزي و اشنایي

.1

نظام سالمت را تعریف

مقدماتي با واحد مربوطه در مراكز بهداشتي
درماني پرداخته مي شود.

كند.
.2

اهداف اختصاصي:

سابقه نظام سالمت در
ایران و جهان را براساس

نظام سالمت را بشناسد.

منابع علمي به طور كامل

مفاهيم نظام سالمت را بداند.

توضيح دهد.

سابقه نظام سالمت در ایران و جهان را

.3

اهميت و ضرورت

بداند.

آشنایي با نظام سالمت را

با اهميت نظام سالمت آشنا شوند.

براساس منابع علمي

با روند كار اجرایي كاراموزي آشنا شود
دانشجویان به گروه هاي كوچک تر تقسيم
شوند و مركز بهداشت معيني براي آنها
تعيين گردد.
پيش آزمون :طرح چند سوال در زمينه
موضوع جلسه

شرح دهد.
.4

روند اجرایي كاراموزي
را بيان كند

شناختي

 .1دانش

سخنراني

 .2درک

پرسش و
پاسخ

اسالید
رایانه و ویدئو
پرژكتور
ماژیک و وایت برد

مشاركت فعال
دربحث
گوش كردن فعال
انجام فعاليت هاي
كالسي

حضورفعال
كالس
فعاليت هاي
كالسي
ارزیابي پایان
دوره

5

نام درس :کارآموزی

موضوع درس(موضوع جلسه) :نیاز ساج :در شبکه بهداشت:

بهداشت و ارتقا سالمت
دوم 95-96

شماره جلسه2:

گروه آموزش ::آموزش بهداشت

دانشکده :بهداشت

مدت زمان جلسه  5:ساعت پیش نیاز :ندارد تعداد دانشجویان7 :

نام مدرس:

رشته و مقطع تحصیل ::کارشااس :ارشد آموزش

دکتر معصومه هاشمیان ،دکتر رضا شهرابادی ،دکتر حمید جویا :ترم تحصیل3 ::

:

سا تحصیل ::نیمسا

محل تشکیل کالس ها :مرکز بهداشت روز و ساعت برگزاری :هماهاگ با مرکز بهداشت به مدت  5ساعت

هدف کلی این جلسه :انجام نیاز ساج :بوسیله دانشجویان

اهداف رفتاری
رئوس مطالب

دانشجو پس از پایان درس
قادرخواهد بود:

حیطه یادگیری
(شناختی،عاطفی،ر

سطح

شیوه

مواد و وسایل کمک

وانی حرکتی)

(طبقه)

تدریس

آموزشی

زمان

وظایف و
فعالیتهای

نحوه ارزشیابی

(ساعت)

تکمیلی دانشجویان

مقدمه:
این جلسه در مركز بهداشتي درماني
برگزار خواهد شد.
اهداف اختصاصي:
دانشجویان همراه با استاد مربوطه به
مركز بهداشت مراجعه كنند.
دانشجویان با كمک استاد مربوطه به
بررسي وضعيت موجود با استفاده از
فنون مناسب (مانند مصاحبه با
مسئولين واحد و مراجعه كنندگان و
پرونده هاي موجود) بپردازند
دانشجویان بر اساس نياز سنجي انجام
شده حيطه كاري خود را انتخاب كنند
(حيطه مورد نظر مانند واكسيناسيون
و)....
پيش آزمون :طرح چند سوال در زمينه
موضوع جلسه

 .1نياز سنجي انجام دهند
 .3تسلط كاملي بر روي حيطه

شناختي

مورد نظر (مانند واكسيناسيون،

عاطفي

بهداشت خانواده و )....دارد
 .4مشکالت و چالش هاي حيطه
مورد نظر را ليست كند

روان حركتي

.1

دانش

.2

درک

سخنراني

.3

كاربرد

پرسش و

.4

تجزیه و

پاسخ

تحليل

اسالید

مشاركت فعال

رایانه و ویدئو

دربحث

پرژكتور

گوش كردن فعال

ماژیک و وایت برد

حضورفعال در مركز
بهداشت
فعاليت هاي مورد
نظر
آزمون پایان دوره

 5ساعت

نام درس :کارآموزی
ارتقا سالمت

موضوع درس(موضوع جلسه) :گزارش مرحله ای

دانشکده :بهداشت

شماره جلسه3:

گروه آموزش ::آموزش بهداشت

مدت زمان جلسه  5:ساعت پیش نیاز :ندارد تعداد دانشجویان7 :

رشته و مقطع تحصیل ::کارشااس :ارشید آمیوزش بهداشیت و

نام مدرس :دکتر معصومه هاشمیان ،دکتر رضا شهرابادی ،دکتر حمید جویا :ترم تحصیل3 ::

سا تحصیل ::نیمسا دوم 96-95

محل تشکیل کالس ها :مرکز بهداشت روز و ساعت برگزاری :هماهاگ با مرکز بهداشت به مدت  5ساعت

هدف کلی این جلسه :ارئه گزارش مرحله اي توسط دانشجویان
اهداف رفتاری
دانشجو پس از پایان درس

رئوس مطالب

قادرخواهد بود:

زمان

حیطه یادگیری
(شناختی،عاطف

سطح

شیوه

مواد و وسایل

وظایف و فعالیتهای

ی،روانی

(طبقه)

تدریس

کمک آموزشی

تکمیلی دانشجویان

نحوه ارزشیابی

(ساعت)

حرکتی)

مقدمه:
این جلسه در مركز بهداشتي درماني
برگزار خواهد شد.
اهداف اختصاصي:
دانشجو گزارش كار خود را در
حضور اساتيد و مسئولين واحد مورد
نظر ارائه خواهد داد.
پيش آزمون :طرح چند سوال در زمينه
موضوع جلسه

شناختي
.1

پيشنهادات جلسه را براي
بهبود روند كار خود در

عاطفي

نظر داشته باشد.
روان حركتي

.1

دانش

.2

درک

.3

كابرد

.4

تجزیه
تحليل

اسالید

مشاركت فعال

سخنراني

رایانه و ویدئو

دربحث

حضورفعال در مركز

پرسش و

پرژكتور

گوش كردن فعال

فعاليت هاي كاري

پاسخ

ماژیک و وایت

انجام فعاليت هاي

آزمون پایان دوره

برد

كاري

 5ساعت

نام درس :کارآموزی

موضوع درس(موضوع جلسه) :شااخت عوامل تعیین کااده

بهداشت و ارتقا سالمت
95

دانشکده :بهداشت

شماره جلسه4:

گروه آموزش ::آموزش بهداشت

مدت زمان جلسه  5:ساعت پیش نیاز :ندارد تعداد دانشجویان7 :

رشته و مقطع تحصیل ::کارشااس :ارشد آموزش

نام مدرس :دکتر معصومه هاشمیان ،دکتر رضا شهرابادی ،دکتر حمید جویا :ترم تحصیل3 ::

سا تحصیل ::نیمسا دوم -96

محل تشکیل کالس ها :مرکز بهداشت روز و ساعت برگزاری :هماهاگ با مرکز بهداشت به مدت  5ساعت

هدف کلی این جلسه :آشنایي با دانشجویان با عوامل تعیین کااده موضوع مورد نظر در واحد مربوطه

اهداف رفتاری
دانشجو پس از پایان درس

رئوس مطالب

قادرخواهد بود:

زمان

حیطه یادگیری
(شناختی،عاطف

سطح

شیوه

مواد و وسایل

وظایف و فعالیتهای

ی،روانی

(طبقه)

تدریس

کمک آموزشی

تکمیلی دانشجویان

نحوه ارزشیابی

(ساعت)

حرکتی)

مقدمه:
این جلسه در مركز بهداشت و در
واحد مربوطه انجام خواهد شد.
اهداف اختصاصي:
دانشجویان عوامل تعيين كننده مشکل
مورد نظر در واحد مربوطه را
شناسایي كنند.
دانشجویان راه حل هاي موجود براي
ارتقا و بهبود كيفيت تعيين كننده هاي
مشکل مورد نظر را شناسایي كنند
دانشجویان پيشنهادات خود را براي
رفع نواقص موجود ارایه دهند
پيش آزمون :طرح چند سوال در زمينه
موضوع جلسه

.1عوامل تعيين كننده مشکل
مورد نظر را ليست نماید
 :2راه حل هاي موجود را براي
كيفيت ارائه تعيين كننده هاي
مشکل مورد نظر ليست نماید
 :3پيشنهادات سازنده اي براي
حل مشکالت موجود ارئه دهد.
.

شناختي

.1

رواني
.4
روان حركتي

دانش
.2

درک

.3

كاربرد
تجزیه و
تحليل

.5

تركيب

اسالید

مشاركت فعال

سخنراني

رایانه و ویدئو

دربحث

پرسش و

پرژكتور

گوش كردن فعال

پاسخ

ماژیک و وایت

انجام فعاليت هاي

برد

مورد نظر

حضورفعالدر مركز
فعاليت هاي مورد
نظر
آزمون پایان دوره

5

نام درس :کارآموزی
سالمت

موضوع درس(موضوع جلسه) :برنامه عملیات:

دانشکده :بهداشت

شماره جلسه5:

گروه آموزش ::آموزش بهداشت

مدت زمان جلسه  5:ساعت پیش نیاز :ندارد تعداد دانشجویان7 :

رشته و مقطع تحصیل ::کارشااس :ارشد آموزش بهداشت و ارتقا

نام مدرس :دکتر معصومه هاشمیان ،دکتر رضا شهرابادی ،دکتر حمید جویا :ترم تحصیل3 ::

سا تحصیل ::نیمسا دوم 95-96

محل

تشکیل کالس ها :مرکز بهداشت روز و ساعت برگزاری :هماهاگ با مرکز بهداشت به مدت  5ساعت

هدف کلی این جلسه :آشنایي دانشجویان با برنامه عملياتي و تهيه آن
اهداف رفتاری
دانشجو پس از پایان درس

رئوس مطالب

قادرخواهد بود:

زمان

حیطه یادگیری
(شناختی،عاطفی،رو

سطح

شیوه

مواد و وسایل کمک

وظایف و فعالیتهای

انی حرکتی)

(طبقه)

تدریس

آموزشی

تکمیلی دانشجویان

نحوه ارزشیابی

(ساعت)

مقدمه:
این جلسه در مركز بهداشت و در

.1

واحد مربوطه انجام خواهد شد.
اهداف اختصاصي:

اجزاي برنامه عملياتي را
بيان كند

.2

اجزاي برنامه عملياتي

دانشجویان اجزاي برنامه عملياتي

اختصاصي خود را شرح

بدانند.

دهد

دانشجویان یک برنامه عملياتي براي

.3

حل مشکل مورد نظر با اساتيد و
مسئول واحد مربوطه نگارش نماید

موضوع جلسه

شناختي
عاطفي

برنامه عملياتي خود را
نگارش و ان را تهيه
نماید

.4
پيش آزمون :طرح چند سوال در زمينه

.1

بر نقاط ضعف و قوت
برنامه عملياتي آگاه است

روان حركتي

 1دانش

.2

درک

.3

كاربرد

.4

تجزیه و

سخنراني

تحليل

پرسش و

تركيب

پاسخ

.5

 6ارزشيابي

اسالید
رایانه و ویدئو
پرژكتور
ماژیک و وایت برد

مشاركت فعال
دربحث
گوش كردن فعال
انجام فعاليت هاي
مورد نظر

حضورفعال در مركز
فعاليت هاي مورد
نظر
آزمون پایان دوره

5

موضوع درس(موضوع جلسه) :ارائه گزارش مرحله ای شماره جلسه6:

نام درس :کارآموزی

دانشکده :بهداشت

و ارتقا سالمت

مدت زمان جلسه  5:ساعت پیش نیاز :ندارد تعداد دانشجویان7 :

رشته و مقطع تحصیل ::کارشااس :ارشد آموزش بهداشت

نام مدرس :دکتر معصومه هاشمیان ،دکتر رضا شهرابادی ،دکتر حمید جویا :ترم تحصیل 3 ::سا تحصیل ::نیمسا دوم 95- 96

گروه آموزش ::آموزش بهداشت

محل

تشکیل کالس ها :مرکز بهداشت روز و ساعت برگزاری :هماهاگ با مرکز بهداشت به مدت  5ساعت

هدف کلی این جلسه :دانشجویان گزارش مرحله اي خود را ارایه مي دهند
اهداف رفتاری
دانشجو پس از پایان درس

رئوس مطالب

قادرخواهد بود:

زمان

حیطه یادگیری
(شناختی،عاطف

سطح

شیوه

مواد و وسایل

وظایف و فعالیتهای

ی،روانی

(طبقه)

تدریس

کمک آموزشی

تکمیلی دانشجویان

نحوه ارزشیابی

(ساعت)

حرکتی)

مقدمه:
.1

این جلسه در مركز بهداشتي درماني
برگزار خواهد شد.

شناختي

اهداف اختصاصي:

.2

پيشنهادات جلسه را براي

دانشجو گزارش برنامه عملياتي خود

بهبود روند كار خود در

را در حضور اساتيد ،دانشجویان و

عاطفي

.4

روان حركتي

.5

دانش
.2

درک

.3

كاربرد
تجزیه و
تحليل

نظر داشته باشد.

مسئولين واحد مورد نظر ارائه خواهد

تركيب

اسالید

مشاركت فعال

سخنراني

رایانه و ویدئو

دربحث

پرسش و

پرژكتور

گوش كردن فعال

پاسخ

ماژیک و وایت

انجام فعاليت هاي

برد

مورد نظر

 6ارزشيابي

داد.

حضورفعال مركز
فعاليت هاي مورد
نظر

5

آزمون پایان دوره

پيش آزمون :طرح چند سوال در زمينه
موضوع جلسه

نام درس :کارآموزی

موضوع درس(موضوع جلسه) :برنامه ریزی آموزش :تئوری محور شماره جلسه7:

بهداشت و ارتقا سالمت
96-95

دانشکده :بهداشت

گروه آموزش ::آموزش بهداشت

مدت زمان جلسه  5:ساعت پیش نیاز :ندارد تعداد دانشجویان7 :

رشته و مقطع تحصیل ::کارشااس :ارشد آموزش

نام مدرس :دکتر معصومه هاشمیان ،دکتر رضا شهرابادی ،دکتر حمید جویا :ترم تحصیل3 ::

سا تحصیل ::نیمسا دوم

محل تشکیل کالس ها :مرکز بهداشت روز و ساعت برگزاری :هماهاگ با مرکز بهداشت به مدت  5ساعت

هدف کلی این جلسه :دانش جویان برنامه ریزي آموزشي تئوري محور را تهيه نمایند.
اهداف رفتاري
دانشجو پس از پایان درس

رئوس مطالب

حیطه یادگیری

زمان

(شناختی،عاطفی،رو

(ساعت)

انی حرکتی)

قادرخواهد بود:
مقدمه:

.5

این جلسه در مركز بهداشت و در
واحد مربوطه انجام خواهد شد.
اهداف اختصاصي:
دانشجویان اجزاي برنامه آموزشي را
بدانند.

اجزاي برنامه آموزشي
اختصاصي خود را شرح
دهد

.7

برنامه آموزشي خود را

دانشجویان یک برنامه آموزشي براي

نگارش و ان را تهيه

گروه هدف مورد نظر طراحي نمایند

نماید
.8

(طبقه)

تدریس

آموزشی

تکمیلی دانشجویان

اجزاي برنامه آموزشي را
.1

بيان كند
.6

سطح

شیوه

مواد و وسایل کمک

وظایف و فعالیتهای

نحوه ارزشیابی

بر نقاط ضعف و قوت

پيش آزمون :طرح چند سوال در زمينه

برنامه آموزشي خود آگاه

موضوع جلسه

است

شناختي
عاطفي
روان حركتي

دانش

.2

درک

.3

كاربرد

.4
.5

تجزیه و

سخنراني

تحليل

پرسش و

تركيب

پاسخ

 6ارزشيابي

اسالید
رایانه و ویدئو
پرژكتور
ماژیک و وایت برد

مشاركت فعال
دربحث
گوش كردن فعال
انجام فعاليت هاي
مورد نظر

حضورفعال در مركز
فعاليت هاي مورد
نظر
آزمون پایان دوره

5

نام درس :کارآموزی

موضوع درس(موضوع جلسه) :اجرای برنامه آموزش :تئوری محور شماره جلسه7:

آموزش بهداشت و ارتقا سالمت
 -دوم 95-96

دانشکده :بهداشت

مدت زمان جلسه  5:ساعت پیش نیاز :ندارد تعداد دانشجویان7 :

رشته و مقطع تحصیل ::کارشااس :ارشد

نام مدرس :دکتر معصومه هاشمیان ،دکتر رضا شهرابادی ،دکتر حمید جویا :ترم تحصیل3 ::

گروه آموزش ::آموزش بهداشت

سا تحصیل ::نیمسا

محل تشکیل کالس ها :مرکز بهداشت روز و ساعت برگزاری :هماهاگ با مرکز بهداشت به مدت  5ساعت

هدف کلی این جلسه :دانشجویان برنامه آموزشي تئوري محور خود را اجرا نمایند
اهداف رفتاری
دانشجو پس از پایان درس

رئوس مطالب

قادرخواهد بود:

زمان

حیطه یادگیری
(شناختی،عاطف

سطح

شیوه

مواد و وسایل کمک

وظایف و فعالیتهای

ی،روانی

(طبقه)

تدریس

آموزشی

تکمیلی دانشجویان

نحوه ارزشیابی

(ساعت)

حرکتی)

مقدمه:
این جلسه در مركز بهداشتي و دماني
و یا مراكز مورد نظر اجرا خواهد شد

.1

اهداف اختصاصي:
دانشجویان با مراحل اجراي برنامه

.1

دانشجویان با هزینه هاي (مالي ،زمان

.2

آموزشي اشنا هتند
و انساني) برنامه آموزشي اشنا هستند.
پيش آزمون :طرح چند سوال در زمينه
موضوع جلسه

برنامه آموزشي خود را
اجرا نماید
مهارت اجرایي خود را
ارتقا بخشد

دانش

.2

درک

.3

كاربرد

عاطفي

.4

تجزیه و

روان حركتي

.5

شناختي

تحليل
تركيب

 6ارزشيابي
.1

سخنراني
پرسش و
پاسخ

اسالید
رایانه و ویدئو
پرژكتور
ماژیک و وایت برد

مشاركت فعال
دربحث
گوش كردن فعال
انجام فعاليت هاي
مورد نظر

حضورفعال در مركز
فعاليت هاي مورد
نظر
آزمون پایان دوره

5

نام درس :کارآموزی

موضوع درس(موضوع جلسه) :ارزیاب :و ساجش پیامد مورد نظر

آموزش بهداشت و ارتقا سالمت
 -دوم 95-96

دانشکده :بهداشت

شماره جلسه9:

گروه آموزش ::آموزش بهداشت

مدت زمان جلسه  5:ساعت پیش نیاز :ندارد تعداد دانشجویان7 :

رشته و مقطع تحصیل ::کارشااس :ارشد

نام مدرس :دکتر معصومه هاشمیان ،دکتر رضا شهرابادی ،دکتر حمید جویا :ترم تحصیل3 ::

سا تحصیل ::نیمسا

محل تشکیل کالس ها :مرکز بهداشت روز و ساعت برگزاری :هماهاگ با مرکز بهداشت به مدت  5ساعت

هدف کلی این جلسه :دانشجویان پيامد مورد نظر پس از اجراي برنامه اموزشي را ارزیابي و سنجش كنند.
اهداف رفتاری
دانشجو پس از پایان درس

رئوس مطالب

قادرخواهد بود:

حیطه یادگیری
(شناختی،عاطفی،ر

سطح

شیوه

مواد و وسایل کمک

وظایف و فعالیتهای

وانی حرکتی)

(طبقه)

تدریس

آموزشی

تکمیلی دانشجویان

.1

مقدمه:
این جلسه در مركز بهداشتي و دماني
و یا مراكز مورد نظر اجرا خواهد شد
اهداف اختصاصي:

.1

انواع پيامد ها را بشناسد
.2

دانشجویان با انواع ارزشيابي و
سنجش آشنا باشند
دانشجویان پيامدهاي مورد نظر پس از

.4

دانشجویان انواع پيامد ها را بشناسند

سنجش كنند
پيش آزمون :طرح چند سوال در زمينه
موضوع جلسه

انواع ارزیابي ها را

شناختي

انواع سنجش ها را

عاطفي

پيامد هاي مورد نظر

روان حركتي

.2
.3

كاربرد

.4

تجزیه و
تحليل

برنامه آموزشي خود را
ارزیابي و سنجش كند

.5

تركيب

 6ارزشيابي

بشناسد

نحوه ارزشیابی

(دقیقه)

دانش
درک

بشناسد
.3

اجراي برنامه اموزشي را ارزیابي و

زمان

سخنراني
پرسش و
پاسخ

اسالید
رایانه و ویدئو
پرژكتور
ماژیک و وایت برد

مشاركت فعال
دربحث
گوش كردن فعال
انجام فعاليت هاي
مورد نظر

حضورفعال در مركز
فعاليت هاي مورد
نظر
آزمون پایان دوره

5

نام درس :کارآموزی
سالمت

موضوع درس(موضوع جلسه) :گزارش نهای:

دانشکده :بهداشت

شماره جلسه10:

گروه آموزش ::آموزش بهداشت

مدت زمان جلسه  5:ساعت پیش نیاز :ندارد تعداد دانشجویان7 :

رشته و مقطع تحصیل ::کارشااس :ارشد آموزش بهداشت و ارتقا

نام مدرس :دکتر معصومه هاشمیان ،دکتر رضا شهرابادی ،دکتر حمید جویا :ترم تحصیل 3 ::سا تحصیل ::نیمسا دوم 95-96

محل تشکیل

 -کالس ها :مرکز بهداشت روز و ساعت برگزاری :هماهاگ با مرکز بهداشت به مدت  5ساعت

هدف کلی این جلسه :دانش جویان گزارش نهایي خود را ارائه دهند
اهداف رفتاری
دانشجو پس از پایان درس

رئوس مطالب

قادرخواهد بود:
.3
مقدمه:
این جلسه در مركز بهداشتي درماني

.4

برگزار خواهد شد.
اهداف اختصاصي:

.5

دانشجو گزارش نهایي خود را در

وانی حرکتی)

(طبقه)

تدریس

آموزشی

تکمیلی دانشجویان

.6

برنامه عملياتي بنگارد و
برنامه آموزشي بنگارد و

.8

كاربرد

اجرا كند

شناختي

.9

تجزیه و

انتقادي و خالقانه بنگردد

عاطففي

.10

به مشکالت با تفکر

حضور اساتيد ،دانشجویان و

در جهت رفع نواقص

پيش آزمون :طرح چند سوال در زمينه

نطام سالمت توانمند

موضوع جلسه

باشد

تحليل
تركيب

 6ارزشيابي
روان حركتي

نحوه ارزشیابی

(ساعت)

دانش

اجرا كند

مسئولين واحد مورد نظر ارائه خواهد

ماابع:

(شناختی،عاطفی،ر

سطح

شیوه

مواد و وسایل کمک

وظایف و فعالیتهای

.7

آنها نماید

داد.

حیطه یادگیری

درک

و تالش علمي براي حل
.6

زمان

سخنراني
پرسش و
پاسخ

اسالید
رایانه و ویدئو
پرژكتور
ماژیک و وایت برد

مشاركت فعال
دربحث
گوش كردن فعال
انجام فعاليت هاي
كالسي

حضورفعال در مركز
فعاليت هاي مورد
نظر
آزمون پایان دوره

5

