
 
عثشٍار پشؽکی ػلَم هزکش  هطالؼات تَعؼِ آهَسػ سی درعیکویتِ تخصصی تزًاهِ ری  

)Lesson  Plan )فزم طزح درط    

 

 آهَسػ تِ تیوار -دارٍؽٌاعی :پیؼ ًیاس عاػت 2 :هذت سهاى جلغِ فیشیَلَصی ًَساد:هَضَع جلغِ تْذاؽت هادر ٍ ًَساد :ًام درط

 پزعتاری :داًؾکذُ حویذُ گلی :ًام هذرط
کارؽٌاعی  :رؽتِ ٍ هقطغ تحصیلی

 پزعتاری
 1: ٍاحذ

  :تاریخ جلغِ 3 :تزم تحصیلی 00-01:عال تحصیلی
عِ ؽٌثِ  :رگشاری جلغِرٍس ٍ عاػت ب

 18-20عاػت
 

 

 

 

 .داًؾجَ تتَاًذ فیشیَلَصی ًَساد را تطَر کاهل ؽزح دّذ:     ّذف کلی ایي جلغِ

رئَط هطالة 
 اّذاف رفتاری

 :درط قادرخَاّذ تَد یاىداًؾجَ پظ اس پا

 یادگیزی یطِح
حزکتی_ؽٌاختی،ػاطفی،رٍاًی)

) 

 عطح
 (طثقِ)

 یرٍػ آهَسػ
 (ؽیَُ تذریظ)

ل ایٍطهَاد ٍ 

 یآهَسػکوک 

 یتْایفؼالیف ٍ ٍظا

 تکویلی داًؾجَیاى
 ًحَُ ارسؽیاتی

 سهاى

 (یقِدق)

 

 تغییزات تٌفغی -1

 تؼییزات گزدػ خَى -2

 تغییزات هتاتَلیکی -3

 تغییزات ػصثی -4

 تغییزات گَارؽی -5

 تغییزات عایز اًذاهْا -6

  تغییزات گزدش خَى جٌیٌی را ضزح

 .دّذ

  چگًَگی تطاتق دستگاُ تٌفس ًَساد را

 .ضزح دّذ

 گی ّای سیستن کٌتزل درجِ ٍیض

 .حزارت ًَساد را ضزح دّذ

  ٍیضگی ّای سیستن گزدش خَى ًَساد

 .را ضزح دّذ

  ٍیضگی ّای سیستن تٌفس ًَساد را

 .ضزح دّذ

 .ٍیضگی ّای سیستن ایوٌی ًَساد را ضزح دّذ

 
 

 

 

 شناختی

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سخنرانی، پرسش و 
 پاسخ

ویذئو پرو ژکتور و 
 وایت برد

در کالس و شرکت فعال 
 مشارکت در بحث

 ورودی و  آزمون
 پایانی

90 
 دقیقه



 
عثشٍار پشؽکی ػلَم هزکش  هطالؼات تَعؼِ آهَسػ سی درعیکویتِ تخصصی تزًاهِ ری  

)Lesson  Plan )فزم طزح درط    

 

 

 

 آهَسػ تِ تیوار -دارٍؽٌاعی :پیؼ ًیاس عاػت 2 :هذت سهاى جلغِ هؾخصات فیشیکی ًَساد:هَضَع جلغِ تْذاؽت هادر ٍ ًَساد :ًام درط

 پزعتاری :داًؾکذُ حویذُ گلی :ًام هذرط
کارؽٌاعی  :رؽتِ ٍ هقطغ تحصیلی

 پزعتاری
 1: ٍاحذ

  :تاریخ جلغِ 3 :تزم تحصیلی 00-01:عال تحصیلی
عِ ؽٌثِ  :رٍس ٍ عاػت تزگشاری جلغِ

 18-20عاػت
 

 

 

 

 

 

 .را تطَر کاهل ؽزح دّذهؾخصات فیشیکی ًَساد عالن داًؾجَ تتَاًذ :     ّذف کلی ایي جلغِ

رئَط هطالة 
 اّذاف رفتاری

 :درط قادرخَاّذ تَد یاىداًؾجَ پظ اس پا
 ییادگیز یطِح

 (حزکتی_ؽٌاختی،ػاطفی،رٍاًی)
 عطح

 (طثقِ)

 یرٍػ آهَسػ
 (ؽیَُ تذریظ)

ایل ٍطهَاد ٍ 

 یآهَسػکوک 

 یتْایفؼالیف ٍ ٍظا

 تکویلی داًؾجَیاى
 ًحَُ ارسؽیاتی

 سهاى

 (یقِدق)

 

تزرعی خصَصیات  -1

 ظاّزی ًَساد عالن

تزرعی ٍیضگی عیغتن  -2

ّای هختلف ًَساد 

 عالن

 هطخصات ظاّزی ًَساد را تیاى کٌذ. 

 خصات پٌج حس اصلی ًَساد را هص

 .ضزح دّذ

  ٍیضگیْای سیستن ّای هختلف تذى

 .ًَساد را تِ تفکیک ضزح دّذ

 

 
 

 

 

 شناختی

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سخنرانی، پرسش و 
 پاسخ

ویذئو پرو ژکتور و 
 وایت برد

شرکت فعال در کالس و 
 مشارکت در بحث

 ورودی و  آزمون
 پایانی

90 
 دقیقه



 
عثشٍار پشؽکی ػلَم هزکش  هطالؼات تَعؼِ آهَسػ سی درعیکویتِ تخصصی تزًاهِ ری  

)Lesson  Plan )فزم طزح درط    

 

 

 

 

 اؽت هادر ٍ ًَسادتْذ :ًام درط
هزاقثت ّای تالفاصلِ پظ :هَضَع جلغِ

 اس تَلذ
 آهَسػ تِ تیوار -دارٍؽٌاعی :پیؼ ًیاس عاػت 2 :هذت سهاى جلغِ

 پزعتاری :داًؾکذُ حویذُ گلی :ًام هذرط
کارؽٌاعی  :رؽتِ ٍ هقطغ تحصیلی

 پزعتاری
 1: ٍاحذ

  :تاریخ جلغِ 3 :تزم تحصیلی 00-01:عال تحصیلی
عِ ؽٌثِ  :تزگشاری جلغِ رٍس ٍ عاػت

 18-20عاػت
 

 

 

 .داًؾجَ تتَاًذ هزاقثت ّای تالفاصلِ پظ اس تَلذ را تطَر کاهل ؽزح دّذ:     ّذف کلی ایي جلغِ

رئَط هطالة 
 اّذاف رفتاری

 :درط قادرخَاّذ تَد یاىداًؾجَ پظ اس پا
 یادگیزی یطِح

 (حزکتی_ؽٌاختی،ػاطفی،رٍاًی)
 عطح

 (طثقِ)

 یرٍػ آهَسػ
 (دریظؽیَُ ت)

ایل ٍطهَاد ٍ 

 یآهَسػکوک 

 یتْایفؼالیف ٍ ٍظا

 تکویلی داًؾجَیاى
 ًحَُ ارسؽیاتی

 سهاى

 (یقِدق)

 

 تغتي تٌذ ًاف -1

 تؼییي َّیت  -2

 پاک کزدى راُ َّایی -3

 پیؾگیزی اس ّیپَتزهی -4

 تؼییي آپگار -5

 

 ارسیاتی اٍلیِ ًَساد را ضزح دّذ. 

  هزاقثتْای السم جْت تزقزاری تٌفس

 .دهطلَب ًَساد را ضزح دُ

  هزاقثتْای السم جْت تزقزاری گزهای

 .هٌاسة در ًَساد را ضزح دّذ

 هعیارّای تعییي آپگار را ًام تثزد. 

 

 
 

 

 

 شناختی

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سخنرانی، پرسش و 
 پاسخ

ویذئو پرو ژکتور و 
 وایت برد

شرکت فعال در کالس و 
 مشارکت در بحث

 ورودی و  آزمون
 پایانی

90 
 دقیقه



 
عثشٍار پشؽکی ػلَم هزکش  هطالؼات تَعؼِ آهَسػ سی درعیکویتِ تخصصی تزًاهِ ری  

)Lesson  Plan )فزم طزح درط    

 

 

 داؽت هادر ٍ ًَسادتِ :ًام درط
هزاقثت ّای السم در اتاق :هَضَع جلغِ

 ًَساداى
 آهَسػ تِ تیوار -دارٍؽٌاعی :پیؼ ًیاس عاػت 2 :هذت سهاى جلغِ

 پزعتاری :داًؾکذُ حویذُ گلی :ًام هذرط
کارؽٌاعی  :رؽتِ ٍ هقطغ تحصیلی

 پزعتاری
 1: ٍاحذ

  :تاریخ جلغِ 3 :تزم تحصیلی 00-01:عال تحصیلی
عِ ؽٌثِ  :ػت تزگشاری جلغِرٍس ٍ عا

 18-20عاػت
 

 

 

 

 

 

 .داًؾجَ تتَاًذ هزاقثتْای السم در اتاق ًَساداى را تطَر کاهل تَضیح دّذ:     ّذف کلی ایي جلغِ

رئَط هطالة 
 اّذاف رفتاری

 :درط قادرخَاّذ تَد یاىداًؾجَ پظ اس پا
 یادگیزی یطِح

 (حزکتی_ؽٌاختی،ػاطفی،رٍاًی)
 عطح

 (طثقِ)

 یرٍػ آهَسػ
 (ٍُ تذریظؽی)

ایل ٍطهَاد ٍ 

 یآهَسػکوک 

 یتْایفؼالیف ٍ ٍظا

 تکویلی داًؾجَیاى
 ًحَُ ارسؽیاتی

 سهاى

 (یقِدق)

 

 .تزرعی ٍضؼیت جغوی -1

 تزرعی رفلکظ ّا -2

 تزرعی رفتار -3

 تزرعی ًقایص هادرسادی -4

. عالئن حیاتی طثیعی ًَساد را تیاى کٌذ

ضاخص ّای ارسیاتی جسوی ًَساد را ضزح 

. دّذ

. ی را ضزح دّذرفلکس ّای ًَساد

. رفتار ًَساد را تزرسی کٌذ

هعایٌات اٍلیِ تزای تطخیص ًقایص 

 .هادرسادی را تطٌاسذ

 
 

 

 

 شناختی

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سخنرانی، پرسش و 
 پاسخ

ویذئو پرو ژکتور و 
 وایت برد

شرکت فعال در کالس و 
 مشارکت در بحث

 ورودی و  آزمون
 پایانی

90 
 دقیقه



 
عثشٍار پشؽکی ػلَم هزکش  هطالؼات تَعؼِ آهَسػ سی درعیکویتِ تخصصی تزًاهِ ری  

)Lesson  Plan )فزم طزح درط    

 

 

 

 ت هادر ٍ ًَسادتْذاػ :ًام درط
هزاقثت پزعتاری تز :هَضَع جلغِ

 اعاط ارسیاتی
 آهَسػ تِ تیوار -دارٍؽٌاعی :پیؼ ًیاس عاػت 2 :هذت سهاى جلغِ

 پزعتاری :داًؾکذُ حویذُ گلی :ًام هذرط
کارؽٌاعی  :رؽتِ ٍ هقطغ تحصیلی

 پزعتاری
 1: ٍاحذ

  :تاریخ جلغِ 3 :تزم تحصیلی 00-01:عال تحصیلی
عِ ؽٌثِ  :رگشاری جلغِرٍس ٍ عاػت ب

 18-20عاػت
 

 

 

 

 

 .داًؾجَ تتَاًذهزاقثت پزعتاری تز اعاط ارسیاتی را تطَر کاهل ؽزح دّذ:     ّذف کلی ایي جلغِ

رئَط هطالة 
 اّذاف رفتاری

 :درط قادرخَاّذ تَد یاىداًؾجَ پظ اس پا
 یادگیزی یطِح

 (حزکتی_ؽٌاختی،ػاطفی،رٍاًی)
 عطح

 (طثقِ)

 یرٍػ آهَسػ
 (ؽیَُ تذریظ)

ایل ٍطهَاد ٍ 

 یآهَسػکوک 

 یتْایفؼالیف ٍ ٍظا

 تکویلی داًؾجَیاى
 ًحَُ ارسؽیاتی

 سهاى

 (یقِدق)

 

 تٌظین درجِ حزارت -1

 پیؾگیزی اس خًَزیشی -2

 هزاقثت اس چؾن  -3

 تغت ّای غزتالگزی -4

 ٍاکغیٌاعیَى -5

 .ًَساد را ضزح دّذ تٌظین درجِ حزارت در

در ًَساد را ضزح  پیطگیزی اس خًَزیشی

 .ددُ

 .در ًَساد را ضزح دّذ هزاقثت اس چطن ّا

 .در ًَساد را ضزح دّذ پیطگیزی اس عفًَت

 .در ًَساد را ضزح دّذ تست ّای غزتالگزی

 .در ًَساد را ضزح دّذ ٍاکسیٌاسیَى

 
 

 

 

 شناختی

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سخنرانی، پرسش و 
 پاسخ

ویذئو پرو ژکتور و 
 وایت برد

شرکت فعال در کالس و 
بحثمشارکت در   

 ورودی و  آزمون
 پایانی

90 
 دقیقه



 
عثشٍار پشؽکی ػلَم هزکش  هطالؼات تَعؼِ آهَسػ سی درعیکویتِ تخصصی تزًاهِ ری  

)Lesson  Plan )فزم طزح درط    

 

 

 

 

 تْذاؽت هادر ٍ ًَساد :ًام درط
 هزاقثت ّای هؼوَل اس:هَضَع جلغِ

 ًَساد
 آهَسػ تِ تیوار -دارٍؽٌاعی :پیؼ ًیاس عاػت 2 :هذت سهاى جلغِ

 پزعتاری :داًؾکذُ حویذُ گلی :ًام هذرط
کارؽٌاعی  :رؽتِ ٍ هقطغ تحصیلی

 پزعتاری
 1: ٍاحذ

  :تاریخ جلغِ 3 :تزم تحصیلی 00-01:ل تحصیلیعا
عِ ؽٌثِ  :رٍس ٍ عاػت تزگشاری جلغِ

 18-20عاػت
 

 

 

 .داًؾجَ تتَاًذهزاقثت ّای هؼوَل اس ًَساد را تطَر کاهل ؽزح دّذ:     ّذف کلی ایي جلغِ

رئَط هطالة 
 اّذاف رفتاری

 :درط قادرخَاّذ تَد یاىداًؾجَ پظ اس پا
 یادگیزی یطِح

 (حزکتی_طفی،رٍاًیؽٌاختی،ػا)
 عطح

 (طثقِ)

 یرٍػ آهَسػ
 (ؽیَُ تذریظ)

ایل ٍطهَاد ٍ 

 یآهَسػکوک 

 یتْایفؼالیف ٍ ٍظا

 تکویلی داًؾجَیاى
 ًحَُ ارسؽیاتی

 سهاى

 (یقِدق)

 

 تْذاؽت ػوَهی ًَساد -1

 هزاقثت اس تٌذًاف -2

هزاقثت اس دعتگاُ  -3

 تٌاعلی

 

  هزاقثتْای السم جْت تْذاضت عوَهی

 .ًَساد را ضزح دّذ

 تْای السم جْت تٌذًاف ًَساد را هزاقة

 .تیاى کٌذ

  هزاقثتْای السم اس دستگاُ تٌاسلی

 .ًَساد را تَضیح دّذ

 

 
 

 

 

 شناختی

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سخنرانی، پرسش و 
 پاسخ

ویذئو پرو ژکتور و 
 وایت برد

شرکت فعال در کالس و 
 مشارکت در بحث

 ورودی و  آزمون
 پایانی

90 
 دقیقه



 
عثشٍار پشؽکی ػلَم هزکش  هطالؼات تَعؼِ آهَسػ سی درعیکویتِ تخصصی تزًاهِ ری  

)Lesson  Plan )فزم طزح درط    

 

 آهَسػ تِ تیوار -دارٍؽٌاعی :پیؼ ًیاس عاػت 2 :هذت سهاى جلغِ در هٌشل اس ًَساد  هزاقثت:هَضَع جلغِ ادر ٍ ًَسادتْذاؽت م :ًام درط

 پزعتاری :داًؾکذُ حویذُ گلی :ًام هذرط
کارؽٌاعی  :رؽتِ ٍ هقطغ تحصیلی

 پزعتاری
 1: ٍاحذ

  :تاریخ جلغِ 3 :تزم تحصیلی 00-01:عال تحصیلی
عِ ؽٌثِ  :عِرٍس ٍ عاػت تزگشاری جل

 18-20عاػت

 .داًؾجَ تتَاًذ هزاقثت اس ًَساد در هٌشل را تطَر کاهل ؽزح دّذ:     ّذف کلی ایي جلغِ

رئَط هطالة 
 اّذاف رفتاری

 :درط قادرخَاّذ تَد یاىداًؾجَ پظ اس پا
 یادگیزی یطِح

 (حزکتی_ؽٌاختی،ػاطفی،رٍاًی)
 عطح

 (طثقِ)

 یرٍػ آهَسػ
 (ؽیَُ تذریظ)

 ایلٍطهَاد ٍ 

 یآهَسػکوک 

 یتْایفؼالیف ٍ ٍظا

 تکویلی داًؾجَیاى
 ًحَُ ارسؽیاتی

 سهاى

 (یقِدق)

 

 آهَسػ درهَرد اعتحوام -1

 هزاقثت اس تٌذًاف -2

 ًحَُ تغل کزدى -3

 ایوٌی -4

 تاسًگْذاؽتي راُ َّایی -5

 خَاب ٍ تیذاری -6

 ٍسى گیزی -7

 ٍاکغیٌاعیَى -8

آهَسش ّای السم جْت ارتقا ارتثاط عاطفی 

 .رح دّذهادر ٍ ًَساد ٍ خاًَادُ را ش

آهَسش ّای السم جْت استحوام ًَساد را 

 .تِ خاًَادُ را ضزح دّذ

آهَسش ّای السم جْت هزاقثت اس تٌذًاف 

 .ًَساد را تِ خاًَادُ را ضزح دّذ

آهَسش ّای السم جْت ًحَُ تغل 

 .کزدى ًَساد را تِ خاًَادُ را ضزح دّذ

آهَسش ّای السم جْت ایوٌی ًَساد را 

 .تِ خاًَادُ را ضزح دّذ

آهَسش ّای السم جْت تاسًگِ داضتي 

 
 

 

 

 شناختی

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سخنرانی، پرسش و 
 پاسخ

ویذئو پرو ژکتور و 
 وایت برد

شرکت فعال در کالس و 
 مشارکت در بحث

 ورودی و  آزمون
 پایانی

90 
 دقیقه



 
عثشٍار پشؽکی ػلَم هزکش  هطالؼات تَعؼِ آهَسػ سی درعیکویتِ تخصصی تزًاهِ ری  

)Lesson  Plan )فزم طزح درط    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راُ َّایی ًَساد را تِ خاًَادُ را ضزح 

 .دّذ

آهَسش ّای السم جْت خَاب ٍ 

 .تیذاری ًَساد را تِ خاًَادُ را ضزح دّذ

آهَسش ّای السم جْت ٍسى گیزی 

 .ًَساد را تِ خاًَادُ را ضزح دّذ

آهَسش ّای السم جْت ٍاکسیٌاسیَى 

 .ح دّذًَساد را تِ خاًَادُ را ضز



 
عثشٍار پشؽکی ػلَم هزکش  هطالؼات تَعؼِ آهَسػ سی درعیکویتِ تخصصی تزًاهِ ری  

)Lesson  Plan )فزم طزح درط    

 آهَسػ تِ تیوار -دارٍؽٌاعی :پیؼ ًیاس عاػت 2 :هذت سهاى جلغِ تغذیِ ًَساد:هَضَع جلغِ تْذاؽت هادر ٍ ًَساد :ًام درط

 پزعتاری :داًؾکذُ حویذُ گلی :ًام هذرط
کارؽٌاعی  :رؽتِ ٍ هقطغ تحصیلی

 پزعتاری
 1: ٍاحذ

  :تاریخ جلغِ 3 :تزم تحصیلی 00-01:عال تحصیلی
عِ ؽٌثِ  :رٍس ٍ عاػت تزگشاری جلغِ

 18-20عاػت
 

 

 

 

 

 

 .اهل ؽزح دّذداًؾجَ تتَاًذ تغذیِ ًَساد را تطَر ک:     ّذف کلی ایي جلغِ

رئَط هطالة 
 اّذاف رفتاری

 :درط قادرخَاّذ تَد یاىداًؾجَ پظ اس پا
 یادگیزی یطِح

 (حزکتی_ؽٌاختی،ػاطفی،رٍاًی)
 عطح

 (طثقِ)

 یرٍػ آهَسػ
 (ؽیَُ تذریظ)

ایل ٍطهَاد ٍ 

 یآهَسػکوک 

 یتْایفؼالیف ٍ ٍظا

 تکویلی داًؾجَیاى
 ًحَُ ارسؽیاتی

 سهاى

 (یقِدق)

 

 تؾزیح ٍ فیشیَلَصی -1

 پغتاى

 هؾخصات ؽیزهادر -2

آهَسػ ّای السم تزای  -3

 تغذیِ ًَساد

 تغذیِ هصٌَػی -4

 فیشیَلَصی تزضح ضیز را تیاى کٌذ. 

  هحاسي استفادُ اس ضیز هادر را تیاى

 .کٌذ

  تزکیثات ضیزهادر ٍ ضیز گاٍ را تیاى

 .کٌذ

 رفتارّای تغذیِ ای ًَساد را ضزح دّذ. 

  هزاقثتْای السم در تغذیِ ًَساد تا

 .ضزح دّذ ضیزهادر را

 رٍش تغذیِ هصٌَعی را ضزح دّذ. 

 .هضزات تغذیِ هصٌَعی را تَضیح دّذ

 
 

 

 

 شناختی

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سخنرانی، پرسش و 
 پاسخ

ویذئو پرو ژکتور و 
 وایت برد

شرکت فعال در کالس و 
 مشارکت در بحث

 ورودی و  آزمون
 پایانی

90 
 دقیقه


