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 (کالس درس در يک ّفتِ سبعت از 2برای يک جلسِ از درس، برای هثبل )

 

: تحصیلي یٍ رضتِ هقطع   :گرٍُ آهَزضي   :داًطکدُ

 : يص ًیبزپ :   ًَع ٍاحد :تعداد ٍاحد    :ًبم درس

:  هکبى برگساری                  :-------سبعت      :-------رٍز: زهبى برگساری کالس

 :(بِ ترتیب حرٍف الفبب)هدرسیي    : هسئَل درس   :اىتعداد داًطجَی

 (لطفبً ضرح دّید) :رسضرح د
 

 

 

 (است  ّوبى ّدف بیٌببیٌي طرح دٍرُ) :یّدف کل
 

 

: اّداف رفتبری جلسِ اٍل

:از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 (شناختیهدف  ) .مایدرا ذکر ن.. ........................................................... -

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

 (شناختیهدف ). را توضیح دهد.............. ............................................... -

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

 

ی هطبلب بٌدی ارائِىزهبجدٍل 

 1جلسِ

 (دقیقه)مدت زمان

ارزضیببي ی تدريس  ضیَُ رئَس هطبلبهَضَع درس 
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 :اّداف رفتبری جلسِ دٍم

:از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 (شناختیهدف  ) .را ذکر نماید.. ........................................................... -

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

 (شناختیهدف ). را توضیح دهد.............. ............................................... -

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

ی هطبلب بٌدی ارائِجدٍل زهبى

 2جلسِ

 (دقیقه)مدت زمان

ارزضیببي ی تدريس  ضیَُ رئَس هطبلبهَضَع درس 

     

     

     

 

 :اّداف رفتبری جلسِ سَم

:از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 (شناختیهدف  ) .را ذکر نماید.. ........................................................... -

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

 (یشناختهدف ). را توضیح دهد.............. ............................................... -

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

ی هطبلب بٌدی ارائِجدٍل زهبى

 3جلسِ

 (دقیقه)مدت زمان

ارزضیببي ی تدريس  ضیَُ رئَس هطبلبهَضَع درس 

     

     

     

 

 :اّداف رفتبری جلسِ چْبرم

:راگیر انتظار می روداز ف رسدر پایان د  

 (شناختیهدف  ) .را ذکر نماید.. ........................................................... -

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

 (شناختیهدف ). را توضیح دهد..... ........................................................ -

 (هدف شناختی). را تجسیه و تحلیل کند............................................................  -
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ی هطبلب بٌدی ارائِجدٍل زهبى

 4جلسِ

 (دقیقه)مدت زمان

ارزضیببي ی تدريس  ضیَُ رئَس هطبلبهَضَع درس 

     

     

     

 

 

 :ی جلسِ پٌجناّداف رفتبر

:از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 (شناختیهدف  ) .را ذکر نماید.. ........................................................... -

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

 (شناختیهدف ). را توضیح دهد.............. ............................................... -

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

ی هطبلب بٌدی ارائِجدٍل زهبى

 5جلسِ

 (دقیقه)مدت زمان

ارزضیببي ی تدريس  ضیَُ رئَس هطبلبهَضَع درس 

     

     

     

 

 :اّداف رفتبری جلسِ ضطن

:از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 (شناختیهدف  ) .را ذکر نماید.. ........................................................... -

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

 (شناختیهدف ). را توضیح دهد.............. ............................................... -

 (هدف شناختی). را تجسیه و تحلیل کند............................................................  -
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ی هطبلب بٌدی ارائِجدٍل زهبى

 6جلسِ

 (دقیقه)مدت زمان

ارزضیببي ی تدريس  ضیَُ هطبلب رئَسهَضَع درس 

     

     

     

 

 :اّداف رفتبری جلسِ ّفتن

:از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 (شناختیهدف  ) .را ذکر نماید.. ........................................................... -

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

 (شناختیهدف ). را توضیح دهد.............. ............................................... -

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

 

ی هطبلب بٌدی ارائِجدٍل زهبى

 7جلسِ

 (دقیقه)مدت زمان

ارزضیببي ی تدريس  ضیَُ رئَس هطبلبهَضَع درس 

     

     

     

 

 

 :اّداف رفتبری جلسِ ّطتن

:از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 (شناختیهدف  ) .را ذکر نماید.. ........................................................... -

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

 (شناختیهدف ). را توضیح دهد.............. ............................................... -

 (هدف شناختی). را تجسیه و تحلیل کند............................................................  -
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ی هطبلب بٌدی ارائٍِل زهبىجد

 8جلسِ

 (دقیقه)مدت زمان

ارزضیببي ی تدريس  ضیَُ رئَس هطبلبهَضَع درس 

     

     

     

 

 :اّداف رفتبری جلسِ ًْن

:از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 (شناختیهدف  ) .را ذکر نماید.. ........................................................... -

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

 (شناختیهدف ). را توضیح دهد.............. ............................................... -

 (هدف شناختی). و تحلیل کندرا تجسیه ............................................................  -

 

ی هطبلب بٌدی ارائِجدٍل زهبى

 9جلسِ

 (دقیقه)مدت زمان

ارزضیببي ی تدريس  ضیَُ رئَس هطبلبهَضَع درس 

     

     

     

 

 :اّداف رفتبری جلسِ دّن

:از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 (شناختیهدف  ) .را ذکر نماید.. ........................................................... -

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

 (شناختیهدف ). را توضیح دهد.............. ............................................... -

 (هدف شناختی). را تجسیه و تحلیل کند................... ......................................... -
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ی هطبلب بٌدی ارائِجدٍل زهبى

 10جلسِ

 (دقیقه)مدت زمان

ارزضیببي ی تدريس  ضیَُ رئَس هطبلبهَضَع درس 

     

     

     

 

 

 :اّداف رفتبری جلسِ يبزدّن

:از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 (شناختیهدف  ) .را ذکر نماید.. ........................................................... -

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

 (شناختیهدف ). را توضیح دهد.............. ............................................... -

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

 

ی هطبلب بٌدی ارائِجدٍل زهبى

 11جلسِ

 (دقیقه)مدت زمان

ارزضیببي ی تدريس  ضیَُ رئَس هطبلبهَضَع درس 

     

     

     

 

 :اّداف رفتبری جلسِ دٍازدّن

:یر انتظار می روداز فراگ رسدر پایان د  

 (شناختیهدف  ) .را ذکر نماید.. ........................................................... -

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

 (شناختیهدف ). را توضیح دهد.. ........................................................... -

 (هدف شناختی). را تجسیه و تحلیل کند............................................................  -
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ی هطبلب بٌدی ارائِجدٍل زهبى

 12جلسِ

 (دقیقه)مدت زمان

ارزضیببي ی تدريس  ضیَُ رئَس هطبلبهَضَع درس 

     

     

     

 

 

 :مسیسدُری جلسِ اّداف رفتب

:از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 (شناختیهدف  ) .را ذکر نماید.. ........................................................... -

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

 (شناختیهدف ). را توضیح دهد.............. ............................................... -

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

 

ی هطبلب بٌدی ارائِجدٍل زهبى

 13جلسِ

 (دقیقه)مدت زمان

بي ارزضیبی تدريس  ضیَُ رئَس هطبلبهَضَع درس 

     

     

     

 



بِ ًبم خـداًٍد جـبى آفـريي 
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: دّنچْبراّداف رفتبری جلسِ 

:از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 (شناختیهدف  ) .را ذکر نماید.. ........................................................... -

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

 (شناختیهدف ). را توضیح دهد.............. ............................................... -

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

ی هطبلب بٌدی ارائِجدٍل زهبى

 14جلسِ

 (دقیقه)مدت زمان

ارزضیببي ی تدريس  ضیَُ رئَس هطبلبدرس هَضَع 

     

     

     

 

 :اّداف رفتبری جلسِ پبًسدّن

:از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 (شناختیهدف  ) .را ذکر نماید.. ........................................................... -

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

 (شناختیهدف ). را توضیح دهد.............. ............................................... -

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

الب ی هطبٌدی ارائِجدٍل زهبى

 15جلسِ 

 (دقیقه)مدت زمان

ارزضیببي ی تدريس  ضیَُ رئَس هطبلبهَضَع درس 

     

     

     

 

 

 

 

 



بِ ًبم خـداًٍد جـبى آفـريي 

 
 ايراىداًطگبُ علَم پسضکي 
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 :اّداف رفتبری جلسِ ضبًسدّن

:از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 (شناختیهدف  ) .را ذکر نماید.. ........................................................... -

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

 (شناختیهدف ). را توضیح دهد.............. ............................................... -

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

 

ی هطبلب بٌدی ارائِجدٍل زهبى

 16جلسِ 

 (دقیقه)مدت زمان

ارزضیببي ی تدريس  ضیَُ رئَس هطبلبهَضَع درس 

     

     

     

 


