
 
سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 

 یطبهداشت مح یزبان تخصص نام درس:

اصطالحات  یاها ها، لغت نامهفرهنگ واژه موضوع جلسه:
 یواژه ها یآنها برا یمرتبط و معادل ساز یتخصص
  یتخصص

 -  پیش نیاز جلسه: دقیقه 09 مدت زمان جلسه:

 محیطبهداشت  :گروه آموزشی بهداشت دانشکده:
 – محیطبهداشت  رشته و مقطع تحصیلی:

 ارشد شناسی کار
 محمد حسین ساقی نام مدرس:

 ؟ روز و ساعت برگزاری جلسه: ؟ تاریخ جلسه: ؟ ترم تحصیلی: 1099-1091 سال تحصیلی:

 

 

 

  Glob value یتخصص یواژه ها یبراآنها  یو معادل ساز یطمرتبط با متون بهداشت مح یاصطالحات تخصص یاها ها، لغت نامهفرهنگ واژه یو نحوه کاربر یمعرف  آشنایی با هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)

 سطح
 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 
 ، روش ارزیابی و ...(درس معرفی) مقدمه

تنواع فرهنگ نامه و ترجمه برخی  ابتدا

سوال می از دیدگاه ه دانجشویان اصطالحات 

 .شود

 این رئوس با متناسباختصاصی ) اهداف

 (جلسه

ها، لغت فرهنگ واژه یو نحوه کاربر یمعرف

 ها نامه

 یمعادل سازو  یاصطالحات تخصص یمعرف

 یتخصص یهاواژه  یآنها برا

 یاها ها، لغت نامهفرهنگ واژه و انواع ینحوه کاربر -1

 را نام ببرند. یاصطالحات تخصص

 در بهداشت محيط یاصطالحات تخصص مهمترین  -2

 را نام ببرند.

 2و 1 شناختی

 کنفرانس

 سخنرانی

 بحث گروهی

 اسالید پاورپوینت

 سامانه نوید

اپلیکیشن های کتابخانه 
 باما

 و بحث در شرکت

 سواالت به پاسخ

 پاسخگویی به تست
در  های آموزشی

اپلیکیشن آموزشی 
 باما کتابخانه
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 -  پیش نیاز جلسه: دقیقه 09 مدت زمان جلسه: ها یشهو ر یپسوندها ،یشوندهاپ موضوع جلسه: یطبهداشت مح یزبان تخصص نام درس:

 بهداشت محیط :گروه آموزشی بهداشت دانشکده:
 – محیطبهداشت  رشته و مقطع تحصیلی:

 ارشد کارشناسی 
 محمد حسین ساقی نام مدرس:

 ؟ روز و ساعت برگزاری جلسه: ؟ تاریخ جلسه: ؟ ترم تحصیلی: 1099-1091 یلی:سال تحص

 

 

 

 -  پیش نیاز جلسه: دقیقه 09 مدت زمان جلسه:ساختار جمالت و  یزآنال ی،تخصص یواژه ها موضوع جلسه: یطبهداشت مح یزبان تخصص نام درس:

 آنها یو دامنه کاربر یشهر یهکل یمعان یحمهم و تشر یو پسوندها یشوندهاپ آشنایی با  هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا
 یادگیری یطهح

 حرکتی(_طفی،روانیشناختی،عا)
 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه

 معانی ریشه ها و دامنه های مختلف ابتدا

 .شود می سوال دانشجویان دیدگاه از 

 رئوس با اختصاصی )متناسب اهداف

 (این جلسه

 ها یشهرو  یو پسوندها يشوندهاپ  -1

و  و پسوندها يشوندهاپ با ذکر مثال برخی از معانی  -1

 ریشه های مهم را بيان کنند
 2و  1 شناختی

 کنفرانس

 سخنرانی

 بحث گروهی

 اسالید پاورپوینت

 سامانه نوید

اپلیکیشن های کتابخانه 
 باما

 و بحث در شرکت

 سواالت به پاسخ

پاسخگویی به تست 
آموزشی در  های

اپلیکیشن آموزشی 
 کتابخانه باما
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 مفهوم جمالت

 بهداشت محیط :گروه آموزشی بهداشت دانشکده:
 – محیطبهداشت  رشته و مقطع تحصیلی:

 ارشد کارشناسی 
 محمد حسین ساقی نام مدرس:

 ؟ روز و ساعت برگزاری جلسه: ؟ تاریخ جلسه: ؟ ترم تحصیلی: 1099-1091 سال تحصیلی:

 

 

 

 

 -  پیش نیاز جلسه: دقیقه 09 مدت زمان جلسه:ر د کاربردی و مناسب ینرم افزارها موضوع جلسه:بهداشت  یزبان تخصص نام درس:

 ساختار جمالت و مفهوم جمالت یزآنال ی،تخصص یواژه ها آشنایی با  هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا
 یادگیری یطهح

 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)
 سطح

 (طبقه)

 یآموزشروش 
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 
 مقدمه 

برخی واژه های تخصصی بهداشت  ابتدا

 می سوال دانشجویان دیدگاه از محيط

 .شود

 رئوس با اختصاصی )متناسب اهداف

 این جلسه(

ی بهداشت تخصص یواژه ها   -1

 طیمحي

ساختار جمالت و مفهوم  يزآنال -2

 جمالت

را نام  بهداشت محيطی یتخصص یواژه هامهنترین    -1

 ببرند.

 را آناليز کنند. ساختار جمالت و مفهوم جمالت -2

 2و  1 شناختی

 کنفرانس

 سخنرانی

 بحث گروهی

 اسالید پاورپوینت

 سامانه نوید

اپلیکیشن های کتابخانه 
 باما

 و بحث در شرکت

 سواالت هب پاسخ

پاسخگویی به تست 
های آموزشی در 
اپلیکیشن آموزشی 

 کتابخانه باما
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 بسط و گسترش موثرتر آموزش زبان یطمح

 بهداشت محیط :گروه آموزشی بهداشت دانشکده:
 محیطبهداشت  رشته و مقطع تحصیلی:

 ارشد کارشناسی  –
 محمد حسین ساقی رس:نام مد

 ؟ روز و ساعت برگزاری جلسه: ؟ تاریخ جلسه: ؟ ترم تحصیلی: 1099-1091 سال تحصیلی:

 

 

 

 -  پیش نیاز جلسه: دقیقه 09 مدت زمان جلسه: مطلبدرک  مهارت موضوع جلسه: یطبهداشت مح یزبان تخصص نام درس:

 محمد حسین ساقی نام مدرس: – محیطبهداشت  رشته و مقطع تحصیلی: بهداشت محیط :وزشیگروه آم بهداشت دانشکده:

 یتخصص یها ينهمناسب در بسط و گسترش موثرتر آموزش زبان در زم ینرم افزارها یو نحوه کاربرد یمعرف هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :س قادرخواهد بوددر یاندانشجو پس از پا
 یادگیری یطهح

 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)
 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه 

کاربردی و مناسب در  ینرم افزارها ابتدا

 زا بسط و گسترش موثرتر آموزش زبان

 .شود می سوال دانشجویان دیدگاه

 رئوس با اختصاصی )متناسب اهداف

 این جلسه(

مناسب در بسط و  ینرم افزارها  -1

 ينهگسترش موثرتر آموزش زبان در زم

 یتخصص یها

مناسب در آموزش زبان در  ینرم افزارهامهمترین    -1

بهداشت محيط را معرفی و کار با انها  یتخصص یها ينهزم

 دهند.را توضيح 

 5و2و2 شناختی

 کنفرانس

 سخنرانی

 بحث گروهی

 اسالید پاورپوینت

 سامانه نوید

اپلیکیشن های کتابخانه 
 باما

 و بحث در شرکت

 سواالت به پاسخ

پاسخگویی به تست 
های آموزشی در 
اپلیکیشن آموزشی 

 کتابخانه باما
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 ارشد کارشناسی 

 ؟ روز و ساعت برگزاری جلسه: ؟ تاریخ جلسه: ؟ ترم تحصیلی: 1099-1091 سال تحصیلی:

 

 

 

 

 

 -  پیش نیاز جلسه: دقیقه 09 مدت زمان جلسه:  یداریمهارت شن موضوع جلسه: یطبهداشت مح یزبان تخصص نام درس:

 ین ساقیمحمد حس نام مدرس: – محیطبهداشت  رشته و مقطع تحصیلی: بهداشت محیط :گروه آموزشی بهداشت دانشکده:

 یدرک مطلب با خواندن متون تخصص یندرک مطلب  و تمر های یکتکنآشنایی با  هدف کلی این جلسه:

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا
 یادگیری یطهح

 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)
 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه 

ویی به سواالت تکنيک های پاسخگ ابتدا

 سوال دانشجویان دیدگاه از درک مطلب

 .شود می

 رئوس با اختصاصی )متناسب اهداف

 این جلسه(

 درک مطلب تکنيک های   -1

 

 برخی از تکنيک های فهم درک مطلب را توضيح دهند.  -1
  

 شناختی
و 2و  1

2 

 کنفرانس

 سخنرانی

 بحث گروهی

 اسالید پاورپوینت

 سامانه نوید

کتابخانه  اپلیکیشن های
 باما

 و بحث در شرکت

 سواالت به پاسخ

پاسخگویی به تست 
های آموزشی در 
اپلیکیشن آموزشی 

 کتابخانه باما
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 ارشد کارشناسی 

 ؟ روز و ساعت برگزاری جلسه: ؟ تاریخ جلسه: ؟ ترم تحصیلی: 1099-1091 سال تحصیلی:

 

 

 

 

 

 -  :پیش نیاز جلسه دقیقه 09 مدت زمان جلسه: ترجمه یاصول و قواعد اخالق موضوع جلسه: یطبهداشت مح یزبان تخصص نام درس:

 محمد حسین ساقی نام مدرس: – محیطبهداشت  رشته و مقطع تحصیلی: بهداشت محیط :گروه آموزشی بهداشت دانشکده:

 یسیبه زبان انگل یتخصص یها یلماستفاده از نوارها و ف یقاز طر یزبان تخصص یداریمهارت شن یتتقو  هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)

 سطح
 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 درس، روش ارزیابی و ...( مقدمه )معرفی

فيلمها و نوارهای شنيداری انگليسی   ابتدا

 دیدگاه ازمهارت شنيداری برای تقویت 

 .شود می سوال دانشجویان

این  رئوس با اختصاصی )متناسب اهداف

 جلسه(

 مهارت شنيداری   -1

سایتها و نوار ها و فيلم های تخصصی  -2

 بهداشت محيط

از سایت هاو فيلمهای تخصصی بهداشت محيطی   -1

در زمينه های مختلف آب، هوا فاضالب، پسماند 

 .و ترجمه و نقد کنندایمنی موادغذایی 

 شناختی
 

 6و 5و2

 کنفرانس

 سخنرانی

 بحث گروهی

 اسالید پاورپوینت

 سامانه نوید

اپلیکیشن های کتابخانه 
 باما

 و بحث در شرکت

 سواالت به پاسخ

پاسخگویی به تست 
های آموزشی در 
اپلیکیشن آموزشی 

 کتابخانه باما
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 ارشد کارشناسی 

 ؟ روز و ساعت برگزاری جلسه: ؟ تاریخ جلسه: ؟ ترم تحصیلی: 1099-1091 سال تحصیلی:

 
 

 

 

 

 -  پیش نیاز جلسه: دقیقه 09 مدت زمان جلسه: و برعکس یبه فارس یسیترجمه متون از انگل موضوع جلسه: یطبهداشت مح یزبان تخصص نام درس:

 محمد حسین ساقی نام مدرس: – محیطبهداشت  حصیلی:رشته و مقطع ت بهداشت محیط :گروه آموزشی بهداشت دانشکده:

 ترجمه یاصول و قواعد اخالق با آشنایی هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)

 سطح
 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 و ...(درس، روش ارزیابی  مقدمه )معرفی

 دیدگاه ازمهمترین اصول اخالقی  ابتدا

 .شود می سوال دانشجویان

این  رئوس با اختصاصی )متناسب اهداف

 جلسه(

 ترجمه یاصول و قواعد اخالق    -1

 یاصول و قواعد اخالقممهنرین مالحظات و نکات   -1

 را بيان کنند. ترجمه

 شناختی
 

 2و 1

 کنفرانس

 سخنرانی

 بحث گروهی

 وینتاسالید پاورپ

 سامانه نوید

اپلیکیشن های کتابخانه 
 باما

 و بحث در شرکت

 سواالت به پاسخ

پاسخگویی به تست 
های آموزشی در 
اپلیکیشن آموزشی 

 کتابخانه باما

09 

  :منابع
 Salvato. J.a. (2992), Environmental engineering and sanitation, John Wiley, New York            Hammer. M.J ( 9922 ), Water and Water Technology, Fifth edition, Prentiee – Hall Inc. 



 
سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 ارشد کارشناسی 

 ؟ روز و ساعت برگزاری جلسه: ؟ تاریخ جلسه: ؟ ترم تحصیلی: 1099-1091 سال تحصیلی:

 

 

 

 

 

 -  پیش نیاز جلسه: دقیقه 09 مدت زمان جلسه:  متون ترجمه شده یرایشو  موضوع جلسه: یطاشت محبهد یزبان تخصص نام درس:

 محمد حسین ساقی نام مدرس: – محیطبهداشت  رشته و مقطع تحصیلی: بهداشت محیط :گروه آموزشی بهداشت دانشکده:

 و برعکس یبه فارس یسیترجمه متون از انگل آشنایی با  هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

س قادرخواهد در یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)

 سطح
 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 درس، روش ارزیابی و ...( مقدمه )معرفی

 زا ترجمه انگليسی تعریف بهداشت محيط ابتدا

 .شود می سوال دانشجویان دیدگاه

این  رئوس با اختصاصی )متناسب اهداف

 جلسه(

و  یبه فارس يسیترجمه متون از انگل   -1

 برعکس

معرفی نرم افزارها و سایتهای کمک   -2

 متون انگليسی و فارسی ترجمهکننده در 

به  يسیانگل بهداشت محيطی از تخصصی متون    -1

 تجمه کنند. و برعکس یفارس

کار با تعدادی از نرم افزارها و سایتهای کمک   -2

متون انگليسی و فارسی را توضيح  ترجمهکننده در 

 دهند.

 شناختی
 

 5و2و2

 کنفرانس

 سخنرانی

 بحث گروهی

 اسالید پاورپوینت

 سامانه نوید

اپلیکیشن های کتابخانه 
 باما

ترجمه متون تخصصی  شرکت
 بهداشت محیطی

پاسخگویی به تست 
در  های آموزشی

اپلیکیشن آموزشی 
 کتابخانه باما
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سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 ارشد کارشناسی 

 ؟ ز و ساعت برگزاری جلسه:رو ؟ تاریخ جلسه: ؟ ترم تحصیلی: 1099-1091 سال تحصیلی:

 

 

 

 -  پیش نیاز جلسه: دقیقه 09 مدت زمان جلسه: ساده به زبان  ینامه نگار موضوع جلسه: یطبهداشت مح یزبان تخصص نام درس:

 بهداشت محیط :گروه آموزشی بهداشت دانشکده:
 – محیطبهداشت  رشته و مقطع تحصیلی:

 ارشد کارشناسی 
 محمد حسین ساقی نام مدرس:

 ؟ روز و ساعت برگزاری جلسه: ؟ تاریخ جلسه: ؟ ترم تحصیلی: 1099-1091 سال تحصیلی:

 انگلیسی و فارسی متون ترجمه شده یرایشو آشنایی با  هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)

 سطح
 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 درس، روش ارزیابی و ...( مقدمه )معرفی

ویرایش جمالت ترجمه شده به انگليسی ابتدا 

 .شود می سوال دانشجویان دیدگاه از و فارسی

این  رئوس با اختصاصی )متناسب اهداف

 جلسه(

ی و متون ترجمه شده انگليس یرایشو   -1

 فارسی

معرفی نرم افزارها و سایتهای کمک   -2

 کننده در ویرایش متون انگليسی و فارسی

متون ترجمه شده انگليسی و  یرایشو توانایی -1

 تخصصی بهداشت محيطی را داشته باشند. فارسی

نرم افزارها و سایتهای کمک کار با تعدادی از   -2

ضيح را تو کننده در ویرایش متون انگليسی و فارسی

 دهند.

 شناختی
 

 5و2و2

 کنفرانس

 سخنرانی

 بحث گروهی

 اسالید پاورپوینت

 سامانه نوید

اپلیکیشن های کتابخانه 
 باما

 متون ویرایش در شرکت

پاسخگویی به تست 
های آموزشی در 
اپلیکیشن آموزشی 

 کتابخانه باما
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سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 
 

 

 

 

 

 -  پیش نیاز جلسه: دقیقه 09 مدت زمان جلسه:  یسینواصول و قواعد مقاله موضوع جلسه: یطبهداشت مح یزبان تخصص نام درس:

 بهداشت محیط :گروه آموزشی بهداشت دانشکده:
 – محیطبهداشت  رشته و مقطع تحصیلی:

 ارشد کارشناسی 
 محمد حسین ساقی نام مدرس:

 ؟ روز و ساعت برگزاری جلسه: ؟ تاریخ جلسه: ؟ ترم تحصیلی: 1099-1091 سال تحصیلی:

 و ... یلیتحص یرشخارج از کشور، درخواست پذ یعلم یها یتکتاب، مجله،  ارتباط با مراکز و شخص یدرخواست پرفورما یسیساده به زبان انگل یبا نامه نگارآشنایی هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)

 سطح
 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعال یف ووظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 
 درس، روش ارزیابی و ...( مقدمه )معرفی

ه نگاری برای درخواست ابتدا محتویات نام

 دانشجویان دیدگاه از پذیرش تحصيلی یا شغل

 .شود می سوال

این  رئوس با اختصاصی )متناسب اهداف

 جلسه(

 يسیگلساده به زبان ان ینامه نگار   -1

کتاب، مجله،  ارتباط با  یدرخواست پرفورما

خارج از کشور،  یعلم یها يتمراکز و شخص

 و ... يلیتحص یرشدرخواست پذ

 یدرخواست پرفورما جهت ینامه نگارتوانایی  -1

 یعلم یها يتکتاب، مجله،  ارتباط با مراکز و شخص

را  و ... يلیتحص یرشخارج از کشور، درخواست پذ

 داشته باشد.

 ناختیش
 

 5و 2و 2

 کنفرانس

 سخنرانی

 بحث گروهی

 اسالید پاورپوینت

 سامانه نوید

اپلیکیشن های کتابخانه 
 باما

درخواست  جهت ینامه نگار

 مجله،  یا  کتاب یپرفورما

ارتباط با  جهت ینامه نگار

 یعلم یها يتمراکز و شخص

 خارج از کشور، 

درخواست  جهت ینامه نگار

 يلیتحص یرشپذ

تست پاسخگویی به 
های آموزشی در 
اپلیکیشن آموزشی 

 کتابخانه باما
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سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 

 

 

 

 -  پیش نیاز جلسه: دقیقه 09 مدت زمان جلسه: ژورنال کالب موضوع جلسه: یطبهداشت مح یزبان تخصص نام درس:

 بهداشت محیط :گروه آموزشی بهداشت دانشکده:
 – محیطبهداشت  رشته و مقطع تحصیلی:

 ارشد کارشناسی 
 محمد حسین ساقی س:نام مدر

 ؟ روز و ساعت برگزاری جلسه: ؟ تاریخ جلسه: ؟ ترم تحصیلی: 1099-1091 سال تحصیلی:

 در نگارش مقاالت یسیاز مقاالت و کتب انگل یحو نحوه استفاده صح یسینوبا اصول و قواعد مقاله ییآشناهدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
 تی(حرک_شناختی،عاطفی،روانی)

 سطح
 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 درس، روش ارزیابی و ...( مقدمه )معرفی

چگونگی مقاله نویسی و استفاده از  ابتدا

 .شود می سوال دانشجویان دیدگاه ازمقاالت 

این  رئوس با )متناسباختصاصی  اهداف

 جلسه(

و  یبه فارس یسینواصول و قواعد مقاله  -1

  يسیانگل

از مقاالت و کتب  يحنحوه استفاده صح -2

 در نگارش مقاالت يسیانگل

را توضيح  یسینواصول و قواعد مقالهمهمترین   -1

 بدهد.
 

 شناختی
 

 5و2و2
 کنفرانس

 سخنرانی

 بحث گروهی

 اسالید پاورپوینت

 دسامانه نوی

اپلیکیشن های کتابخانه 
 باما

 و بحث در شرکت

 سواالت به پاسخ

پاسخگویی به تست 
های آموزشی در 
اپلیکیشن آموزشی 

 کتابخانه باما
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 ژورنال کالب آشنایی با هدف کلی این جلسه: 



 
سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 

 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)

 سطح
 (طبقه)

 یآموزش روش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 درس، روش ارزیابی و ...( مقدمه )معرفی

 دیدگاه زا ژورنال کالب آشنایی و تجربه ابتدا

 .شود می سوال دانشجویان

این  رئوس با اختصاصی )متناسب اهداف

 جلسه(

جلسات ژورنال  یرگزاروند و شرایط بر -1

 کالب

در  ISI ينالت یپژوهش يلحداقل چهار مقاله اص  -1

و  يلو تحل یهتجز را  آب، فاضالب، هوا و پسماند ينهزم

 بنمایيد. نقد

 شناختی
 

 6و5و2
 کنفرانس

 سخنرانی

 بحث گروهی

 اسالید پاورپوینت

 سامانه نوید

اپلیکیشن های کتابخانه 
 باما

 ال کالبژورن در شرکت

پاسخگویی به تست 
های آموزشی در 
اپلیکیشن آموزشی 

 کتابخانه باما
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