
 صّشا  ؿبٌّذُ:      وام استاد98 – 99اٍل : ویمسال تحصیلی       (کبسؿٌبػی پیَػتِ)ثْذاؿت هحیط : رشتٍ تحصیلی           (ًظشی) ٍاحذ 5/0: تعداد ياحد    هیکشٍثـٌبػی ػوَهی:عىًان درس 

                                                   ػبػت2  : مدت زمان جلسٍ       1:               شمارٌ جلسٍ   آؿٌبيی ثب هیکشٍة ؿٌبػی ٍ اًَاع هیکشٍثْب ٍ جبيگبُ آًْب دس طجقِ ثٌذی هَجَدات صًذُ ٍ آؿٌبيی ثب ػبختوبى ثبکتشيْب :َدف كلی درس 

رفتار يريدی    در پايان كالساَداف ييژٌ

آمادگی الزم داوشجً )

 ـ قبل از شريع كالس

 (ارزشیابی آغازيه

زمان  خالصٍ محتًای درس

 (دقیقٍ)

ريش 

 تدريس

يسايل  كمك 

 آمًزشی

ارزشیابی در حیه 

 تدريس

فعالیتُای 

 فراگیران

 پاياویارزشیابی 

:  داًـجَ ثبيذ ثتَاًذ

دس هَسد تبسيخچِ هیکشٍثیَلَطی . 1
. هختصشاً ؿشح دّذ 

. اًَاع هیکشٍاسگبًیؼن ّب سا ًبم ثجشد. 2
هَجَدات صًذُ سا ثش اػبع ػبختوبى . 3

ػلَلی هـبّذُ ؿذُ ثب هیکشٍػکَح 
.  الکتشًٍی طجقِ ثٌذی ًوبيذ

اًَاع پشٍکبسيَتْب سا ًبم ثشدُ ٍ اجضاء . 4
ػلَلی ٍ خصَصیبت ّش قؼوت سا دس 

پشٍکبسيَتْب ؿشح دّذ ّؼتِ ، 
پَؿؾ ػلَلی دس ثبکتشيْب ػیتَپالػن، 

 (گشم هثجت ٍ گشم هٌفی)

ديَاسُ ػلَلی ٍ خصَصیبت ٍ ًقؾ . 5

آًْب 

غـبء ػیتَپالػوی ٍ هـخصبت  . 6

 

                      
 

طشح ػَاالت 

ثشای ػٌجؾ 

اٍلیِ 

داًـجَيبى دس 

ساثطِ ثب 

 اّذاف دسع

صهبى 

10 

 دقیقِ

تبسيخچِ هیکشٍثـٌبػی ٍ اًَاع *
هیکشٍثْب  

طجقِ ثٌذی هَجَدات صًذُ ثش * 
اػبع ػبختوبى ػلَلی هـبّذُ 

ؿذُ ثب هیکشٍػکَح الکتشًٍی 
 (يَکبسيَتْب ٍ پشٍکبسيَتْب )

اًَاع يَکبسيَتْبی هیکشٍثی * 
اًَاع پشٍکبسيَتْب ٍ هـخصبت * 

ػلَلی آًْب 
ّؼتِ ٍ ٍيظگی ّبی آى * 
ػیتَپالػن ٍ ٍيظگی ّبی آى * 
پَؿؾ ػلَلی دس ثبکتشيْبی * 

ديَاسُ  )گشم هثجت ٍ گشم هٌفی 
 (ػلَلی، غـبء ػیتَپالػوی

ًقؾ ٍ ٍظبيف ّش يک اص * 
ثخؾ ّبی پَؿؾ ػلَلی 

 

  دقیق85ِ

 

 

 

 

 
 

ثصَست 
 ػخٌشاًی

ٍايت ثشد ٍ 
هبطيک ٍ 

ًوبيؾ 
اػاليذّبی 

هشتجط 
ثصَست 

پبٍسپَيٌت  
  

 

پشػؾ ٍ 
پبػخ 

ثصَست 
ثحث 
 گشٍّی

صهبى 

 دقیق10ِ

ؿشکت دس 
ثحثْبی گشٍّی 
،پبػخگَيی ثِ 

ػئَاالت ، 
پشػؾ دس 
صهیٌِ ّبی 

هجَْل هشتجط 
 ثب دسع

هجوَػِ 
کَئیضّب ٍ 

اهتحبى پبيبى 
 تشم

: منبع اصلی
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 1392هیکشٍثیَلَطی ػوَهی، دکتش ؿْبهت ٍ دکتش هلک صادُ، - 2
: منابع و سایتهای کمک کننده

 

 



 

 صّشا  ؿبٌّذُ:      وام استاد98 – 99  اٍل :ویمسال تحصیلی      (کبسؿٌبػی پیَػتِ)ثْذاؿت هحیط : رشتٍ تحصیلی        (ًظشی) ٍاحذ 5/0  :تعداد ياحد   هیکشٍثـٌبػی ػوَهی:عىًان درس 

                                                                           ػبػت2  : مدت زمان جلسٍ              2:                  شمارٌ جلسٍ    اداهِ آؿٌبيی ثب ػبختوبى ػلَلی ثبکتشيْب: َدف كلی درس 

رفتار يريدی    در پايان كالساَداف ييژٌ

آمادگی الزم داوشجً )

 ـ قبل از شريع كالس

 (ارزشیابی آغازيه

زمان  خالصٍ محتًای درس

 (دقیقٍ)

يسايل  كمك  ريش تدريس

 آمًزشی

فعالیتُای  ارزشیابی در حیه تدريس

 فراگیران

ارزشیابی 

 پاياوی

:  داًـجَ ثبيذ ثتَاًذ

اجضاء ديگش ػلَل ثبکتشيبيی . 1
:  ؿبهل 

کپؼَل، گلیکَکبلیکغ، تبطک، 
هظک، پالػویذ، اًذٍػپَس سا 

ّوشاُ ثب ٍيظگی ّبی ّشيک ٍ 
. ٍظبيف ّشيک ؿشح دّذ

دس هَسد ػبيض ػلَل ثبکتشيْب . 2
. تَضیح دّذ

دس هَسد هَسفَلَطی ٍ اًَاع . 3
اؿکبل هـبّذُ ؿذُ دس 

 . ثبکتشيْب ؿشح دّذ

طشح 

ػَاالت 

ثشای 

ػٌجؾ 

اٍلیِ 

داًـجَيبى 

دس ساثطِ ثب 

اّذاف 

 دسع

 10صهبى 

 دقیقِ

ًقؾ ٍ ٍظبيف ّش يک اص اجضاء 
: صيش
کپؼَل، گلیکَکبلیکغ * 

تبطک *

هظک *

پالػویذ *

اًذٍػپَس * 

اًذاصُ ٍ ػبيض ثبکتشيْب * 

 ؿکل ثبکتشيْب*

  دقیق85ِ

 

 

 

 

 
 

 ثِ صَست 
ػخٌشاًی 

 

ٍايت ثشد 
 ٍ هبطيک  
ٍ ًوبيؾ 

اػاليذّبی 
هشتجط 
ثصَست 

 پبٍسپَيٌت

پشػؾ ٍ پبػخ 
ثصَست ثحث 

 گشٍّی

صهبى 

 10 

 دقیقِ

ؿشکت دس 
ثحثْبی 
گشٍّی 

،پبػخگَيی ثِ 
ػئَاالت ، 
پشػؾ دس 
صهیٌِ ّبی 

هجَْل هشتجط 
 ثب دسع

هجوَػِ 
کَئیضّب ٍ 
اهتحبى 
 پبيبى تشم

 

 :منبع اصلی    
 1395، تشجوِ دکتش ػجبع ثْبدس ٍ ّوکبساى، 27، ٍيشايؾ 2016هیکشٍثیَلَطی پضؿکی جبٍتض - 1

 1392هیکشٍثیَلَطی ػوَهی، دکتش ؿْبهت ٍ دکتش هلک صادُ، - 2
: منابع و سایتهای کمک کننده

 

 

 

 

 



 

 صّشا  ؿبٌّذُ:     وام استاد98 – 99اٍل : ویمسال تحصیلی        (کبسؿٌبػی پیَػتِ)ثْذاؿت هحیط : رشتٍ تحصیلی       (ًظشی) ٍاحذ 5/0:       تعداد ياحد هیکشٍثـٌبػی ػوَهی:عىًان درس 

                                                                                                     ػبػت2  : مدت زمان جلسٍ         3:     شمارٌ جلسٍ    تغزيِ ٍ هتبثَلیؼن دس ثبکتشيْب، تَلیذ ٍ هصشف اًشطی دس ثبکتشيْب، ػَاهل فیضيکی هَسد ًیبص ثشای سؿذ ثبکتشيْب: َدف كلی درس 

رفتار يريدی    در پايان كالساَداف ييژٌ

آمادگی الزم داوشجً قبل از )

 ـ ارزشیابی شريع كالس

 (آغازيه

زمان  خالصٍ محتًای درس

 (دقیقٍ)

ريش 

 تدريس

يسايل  كمك 

 آمًزشی

ارزشیابی در حیه 

 تدريس

فعالیتُای 

 فراگیران

 پاياویارزشیابی 

 . : داًـجَ ثبيذ ثتَاًذ

ثبکتشيْب سا ثش حؼت هٌجغ . 1
اًشطی ٍ کشثي هصشفی تقؼین 

ثٌذی ًوَدُ ٍ هـخصبت آًْب سا 
. تَضیح دّذ 

سٍؿْبی هتبثَلیکی تَلیذ . 2
اًشطی دس ثبکتشيْب سا ًبم ثشدُ ٍ 

 .تَضیح دّذ 
ػَاهل فیضيکی هَسد ًیبص ثشای . 3

سؿذ ثبکتشيْب سا ًبم ثشدُ ٍ دس 

 .هَسد ّشيک، تَضیح دّذ

 

طشح ػَاالت 

ثشای ػٌجؾ 

اٍلیِ 

داًـجَيبى 

دس ساثطِ ثب 

 (اّذاف دسع

 10صهبى 

 دقیقِ

طجقِ ثٌذی ثبکتشيْب ثش -  

حؼت هٌجغ اًشطی ٍ کشثي 

ساُ ّبی تَلیذ اًشطی - 

هتبثَلیکی دس ثبکتشيْب 

ػَاهل فیضيکی هَسد ًیبص -  

، PHسؿذ ثبکتشيْب ؿبهل 

دهب، فـبس اػوضی 
 

85 

 دقیقِ

 

 

 

 

 
 

ثصَست 
 ػخٌشاًی

ٍايت ثشد ٍ 
هبطيک ٍ ًوبيؾ 

اػاليذّبی 
هشتجط ثصَست 

پبٍسپَيٌت  
  
 

 

پشػؾ ٍ 
پبػخ 

ثصَست 
ثحث 
 گشٍّی

صهبى 

 دقیق10ِ

ؿشکت دس 
ثحثْبی گشٍّی 
،پبػخگَيی ثِ 

ػئَاالت ، 
پشػؾ دس 
صهیٌِ ّبی 

هجَْل هشتجط 
 ثب دسع

هجوَػِ 
کَئیضّب ٍ 

اهتحبى پبيبى 
 تشم

                               

 :منبع اصلی 
 1395، تشجوِ دکتش ػجبع ثْبدس ٍ ّوکبساى، 27، ٍيشايؾ 2016هیکشٍثیَلَطی پضؿکی جبٍتض - 1

 1392هیکشٍثیَلَطی ػوَهی، دکتش ؿْبهت ٍ دکتش هلک صادُ، - 2
: منابع و سایتهای کمک کننده

 

 

 

 

 

 

 



 

 صّشا  ؿبٌّذُ:  وام استاد   98 – 99 اٍل :ویمسال تحصیلی        (کبسؿٌبػی پیَػتِ)ثْذاؿت هحیط : رشتٍ تحصیلی           (ًظشی) ٍاحذ 5/0: تعداد ياحد        هیکشٍثـٌبػی ػوَهی:عىًان درس 

                                                                                ػبػت2  : مدت زمان جلسٍ     4:      شمارٌ جلسٍ    ػَاهل ؿیویبيی هَسد ًیبص سؿذ ثبکتشيْب، هٌحٌی سؿذ ثبکتشيْب، هفَْم هشگ دس ثبکتشيْب، هیکشٍػکَح، سًگ آهیضی: َدف كلی درس 
رفتار يريدی    در پايان كالساَداف ييژٌ

آمادگی الزم داوشجً قبل )

 ـ ارزشیابی از شريع كالس

 (آغازيه

زمان  خالصٍ محتًای درس

 (دقیقٍ)

يسايل  كمك  ريش تدريس

 آمًزشی

ارزشیابی در حیه 

 تدريس

فعالیتُای 

 فراگیران

ارزشیابی 

 پاياوی

: داًـجَ ثبيذ ثتَاًذ

ػَاهل ؿیویبيی هَسد ًیبص ثشای سؿذ .1
ثبکتشيْب سا ًبم ثشدُ دس هَسد ّشيک هختصش 

 .تَضیح دّذ
دس هَسد سؿذ ٍ تکثیش ثبکتشيْب ٍ ًیض . 2

هٌحٌی سؿذ ٍ هشاحل هختلف آى تَضیح 
. دّذ 

هشگ دس ثبکتشيْب سا تؼشيف ًوَدُ  ٍ . 3
 ؿشح دّذ

دس هَسد هیکشٍػکَح ٍ کبسثشد آى  . 4
. تَضیح دّذ 

 ػلت  اًَاع هیکشٍػکَح سا ًبم ثشدُ ٍ. 5
.  سًگ آهیضی ثبکتشيْب سا ؿشح دّذ 

اًَاع سًگْبی کبسثشدی دس آصهبيـگبُ سا . 6
ًبم ثشدُ ٍ ًیض سٍؿْبی سًگ آهیضی سا 

. تقؼین  ثٌذی ًوَدُ ٍ ؿشح دّذ 
 

پشػؾ ٍ پبػخ 

 (کَئیض)کتجی 

 10صهبى 

 دقیقِ

ػَاهل ؿیویبيی هَسد 
ًیبص سؿذ ثبکتشيْب 

 ٍ C ،CO2اکؼیظى، )
)... 

هیکشٍػکَح ٍ اًَاع * 

آى 

سًگ آهیضی دس * 

ثبکتشيْب ٍ ػلت آاى 

اًَاع سًگ ّبی * 

هصشفی 

سٍؿْبی سًگ * 

آهیضی ثبکتشيْب 

هٌحٌی سؿذ ٍ * 

هشاحل هختلف آى 

هشگ دس ثبکتشيْب * 

  دقیق85ِ

 

 

 

 

 
 

ثصَست 
 ػخٌشاًی

 ٍايت ثشد ٍ 
هبطيک ٍ 

ًوبيؾ 
اػاليذّبی 

هشتجط ثصَست 
پبٍسپَيٌت  

  
 

 

پشػؾ ٍ 
پبػخ 

ثصَست 
ثحث 
 گشٍّی

صهبى 

 10 

 دقیقِ

ؿشکت دس 
ثحثْبی گشٍّی 
،پبػخگَيی ثِ 

ػئَاالت ، 
پشػؾ دس صهیٌِ 

ّبی هجَْل 
 هشتجط ثب دسع

هجوَػِ 
کَئیضّب ٍ 

اهتحبى پبيبى 
 تشم

: منبع اصلی

 1395، تشجوِ دکتش ػجبع ثْبدس ٍ ّوکبساى، 27، ٍيشايؾ 2016هیکشٍثیَلَطی پضؿکی جبٍتض - 1

 1392هیکشٍثیَلَطی ػوَهی، دکتش ؿْبهت ٍ دکتش هلک صادُ، - 2
: منابع و سایتهای کمک کننده

 

 



 

 صّشا  ؿبٌّذُ:       وام استاد98 – 99 اٍل :ویمسال تحصیلی     (کبسؿٌبػی پیَػتِ)ثْذاؿت هحیط : رشتٍ تحصیلی      (ًظشی) ٍاحذ 5/0: تعداد ياحد         هیکشٍثـٌبػی ػوَهی:عىًان درس 

                                                                  ػبػت2  : مدت زمان جلسٍ     5:      شمارٌ جلسٍ    ساُ ّبی ٍسٍد هیکشٍة ثِ ثذى، ػَاهل هَثش دس ثیوبسيضايی ثبکتشيْب، فلَس هیکشٍثی ثذى: َدف كلی درس 

رفتار يريدی    در پايان كالساَداف ييژٌ

آمادگی الزم داوشجً )

 ـ قبل از شريع كالس

 (ارزشیابی آغازيه

يسايل   ريش تدريس (دقیقٍ)زمان  خالصٍ محتًای درس

كمك 

 آمًزشی

ارزشیابی در حیه 

 تدريس

فعالیتُای 

 فراگیران

 پاياویارزشیابی 

: داًـجَ ثبيذ ثتَاًذ

ساُ ّبی ٍسٍد هیکشٍة . 1 
. ثِ ثذى سا تَضیح دّذ

ػَاهل هَثش دس ثیوبسيضايی . 2
ثبکتشيْب سا ًبم ثشدُ ٍ دس 
. هَسد ّشيک، تَضیح دّذ

چؼجٌذگی، ػن ٍاًَاع آى، )
تَلیذ آًضين، ػَاهل ضذ 

 (..... فبگَػیت ٍ 
فلَس هیکشٍثی ثذى سا . 3

تؼشيف ًوَدُ ٍ دس هَسد اًَاع 
آى ٍ ٍيظگی ّبی هثجت ٍ 

. هٌفی آًْب تَضیح دّذ
 

طشح ػَاالت 

ثشای ػٌجؾ 

اٍلیِ 

داًـجَيبى 

دس ساثطِ ثب 

 (اّذاف دسع

صهبى 

10 

 دقیقِ

ساُ ّبی ٍسٍد هیکشٍة ثِ ثذى  * 
ػَاهل ٍيشٍالًغ ثبکتشيْب ؿبهل *

چؼجٌذگی، ػن، آًضين، ػَاهل 
...  ضذ فبگَػیت ٍ 

فلَس هیکشٍثی ثذى * 

اًَاع فلَس هیکشٍثی * 

تأثیشات هفیذ ٍ هضش فلَس * 

 هیکشٍثی ثش ثذى

  دقیق85ِ

 

 

 

 

 
 

ثصَست 
 ػخٌشاًی

ٍايت ثشد ٍ 
هبطيک ٍ 

ًوبيؾ 
اػاليذّبی 

هشتجط 
ثصَست 

پبٍسپَيٌت  
  
 

 

پشػؾ ٍ 
پبػخ 

ثصَست 
ثحث 
 گشٍّی

صهبى 

 دقیق10ِ

ؿشکت دس 
ثحثْبی گشٍّی 
،پبػخگَيی ثِ 

ػئَاالت ، 
پشػؾ دس 
صهیٌِ ّبی 

هجَْل هشتجط 
 ثب دسع

هجوَػِ 
کَئیضّب ٍ 

اهتحبى پبيبى 
 تشم

 

 

: منبع اصلی
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                                                                                                              ػبػت2  : مدت زمان جلسٍ     6:      شمارٌ جلسٍ    آؿٌبيی ثب ػَاهل ضذ ػفًَی کٌٌذُ ؿیویبيی ٍ داسٍّب: َدف كلی درس 

رفتار يريدی    در پايان كالساَداف ييژٌ

آمادگی الزم داوشجً )

 ـ قبل از شريع كالس

 (ارزشیابی آغازيه

زمان  خالصٍ محتًای درس

 (دقیقٍ)

يسايل  كمك  ريش تدريس

 آمًزشی

ارزشیابی در حیه 

 تدريس

فعالیتُای 

 فراگیران

 پاياویارزشیابی 

:  داًـجَ ثبيذ ثتَاًذ

ضذ ػفًَی کشدى سا . 1

تَضیح دادُ ٍ اًَاع هکبًیؼن 

ػول ضذػفًَی کٌٌذُ ّب سا 

. ؿشح دّذ

تشکیجبت ؿیویبيی . 2

ضذػفًَی کٌٌذُ ٍ هکبًیؼن 

. ػول آًْب سا ثیبى ًوبيذ

آًی ثیَتیک سا تؼشيف . 3

ًوَدُ ٍ هکبًیؼن اثش آًْب سا 

ثب رکش هثبل ّبيی تَضیح 

 .دّذ

پشػؾ ٍ 

پبػخ کتجی 

 (کَئیض)

صهبى 

10 

 دقیقِ

ضذ ػفًَی کشدى * 

تشکیجبت ؿیویبيی ضذ ػفًَی * 

کٌٌذُ ٍ هکبًیؼن اثش آًْب 

آًتی ثیَتیک ّب ٍ هکبًیؼن * 

 اثش آًْب ثش ثبکتشيْب

80 

 دقیقِ

 

 

 

 

 
 

بصىرت 

 سخنراني 
ٍايت ثشد ٍ 

هبطيک ٍ ًوبيؾ 
اػاليذّبی 

هشتجط ثصَست 
پبٍسپَيٌت  

  
 

 

پرسش 

و 

پبسخ 

بصىرت 

بحث 

 گروهي

صهبى 

 دقیق10ِ

شركت در 

بحثهبي 

گروهي 

،پبسخگىيي 

به سئىاالت 

، پرسش در 

زمينه هبي 

مجهىل 

مرتبط بب 

 درس

هجوَػِ 
و کَئیضّب 

امتحبن 

پبيبن 

 ترم

 

 

: منبع اصلی

 1395، تشجوِ دکتش ػجبع ثْبدس ٍ ّوکبساى، 27، ٍيشايؾ 2016هیکشٍثیَلَطی پضؿکی جبٍتض - 1

 1392هیکشٍثیَلَطی ػوَهی، دکتش ؿْبهت ٍ دکتش هلک صادُ، - 2
: منابع و سایتهای کمک کننده

 

 

 
 

 



 صّشا  ؿبٌّذُ:    وام استاد98 – 99اٍل : ویمسال تحصیلی     (کبسؿٌبػی پیَػتِ)ثْذاؿت هحیط : رشتٍ تحصیلی      (ًظشی) ٍاحذ 5/0 : تعداد ياحد       هیکشٍثـٌبػی ػوَهی:عىًان درس 

                                                                                                              ػبػت2  : مدت زمان جلسٍ     7:      شمارٌ جلسٍ آؿٌبيی ثب ٍيشٍع ّب، سٍؽ ّبی اًتـبس ٍ طجقِ ثٌذی آًْب: َدف كلی درس 

رفتار يريدی    در پايان كالساَداف ييژٌ

آمادگی الزم داوشجً )

 ـ قبل از شريع كالس

 (ارزشیابی آغازيه

زمان  خالصٍ محتًای درس

 (دقیقٍ)

يسايل  كمك  ريش تدريس

 آمًزشی

ارزشیابی در حیه 

 تدريس

فعالیتُای 

 فراگیران

 پاياویارزشیابی 

:  داًـجَ ثبيذ ثتَاًذ

دس هَسد ٍيشٍع ّب ٍ . 1

خصَصیبت کلی آًْب تَضیح 

. دّذ

هجٌبی طجقِ ثٌذی . 2

ٍيشٍع ّب سا ثیبى ًوَدُ ٍ 

خبًَادُ ّبی هْن ٍيشٍع 

. ٍيظگی ّبی آًْب سا ًبم ثجشد

دس هَسد سٍؽ ّبی اًتقبل .3

. آًْب تَضیح دّذ

هْوتشيي ٍيشٍع ّبی . 4

پبتَطى دس اًؼبى سا ًبم ثشدُ 

ٍ دس هَسد خصَصیبت ٍ 

ثیوبسی ّبی آًْب تَضیح 

. دّذ

طشح ػَاالت 

ثشای ػٌجؾ 

اٍلیِ 

داًـجَيبى 

دس ساثطِ ثب 

 اّذاف دسع

صهبى 

10 

 دقیقِ

آؿٌبيی ثب ٍيشٍع ّب  * 

طجقِ ثٌذی آًْب  * 

سٍؽ ّبی اًتقبل آًْب  * 

ٍيشٍع ّبی هْن پبتَطى * 

 اًؼبًی ٍ ثیوبسی ّبی آًْب

80 

 دقیقِ

 

 

 

 

 
 

بصىرت 

 سخنراني 
ٍايت ثشد ٍ 

هبطيک ٍ ًوبيؾ 
اػاليذّبی 

هشتجط ثصَست 
پبٍسپَيٌت  

  
 

 

پرسش 

و 

پبسخ 

بصىرت 

بحث 

 گروهي

صهبى 

 دقیق10ِ

شركت در 

بحثهبي 

گروهي 

،پبسخگىيي 

به سئىاالت 

، پرسش در 

زمينه هبي 

مجهىل 

مرتبط بب 

 درس

هجوَػِ 
و کَئیضّب 

امتحبن 

پبيبن 

 ترم

 

 

: منبع اصلی

 1395، تشجوِ دکتش ػجبع ثْبدس ٍ ّوکبساى، 27، ٍيشايؾ 2016هیکشٍثیَلَطی پضؿکی جبٍتض - 1

 1392هیکشٍثیَلَطی ػوَهی، دکتش ؿْبهت ٍ دکتش هلک صادُ، - 2
: منابع و سایتهای کمک کننده

 

 

 



 

 صّشا  ؿبٌّذُ:    وام استاد 98 – 99 اٍل :ویمسال تحصیلی        (کبسؿٌبػی پیَػتِ)ثْذاؿت هحیط :  رشتٍ تحصیلی      (ًظشی) ٍاحذ 5/0:  تعداد ياحد       هیکشٍثـٌبػی ػوَهی:عىًان درس 

                                                                                                              ػبػت2  : مدت زمان جلسٍ     8:     شمارٌ جلسٍ طجقِ ثٌذی آًْب، ػبپشٍفیت ّب ٍ ثیوبسيضاّب  قبسچ ّب،: َدف كلی درس 

رفتار يريدی    در پايان كالساَداف ييژٌ

آمادگی الزم داوشجً )

 ـ قبل از شريع كالس

 (ارزشیابی آغازيه

زمان  خالصٍ محتًای درس

 (دقیقٍ)

يسايل  كمك  ريش تدريس

 آمًزشی

ارزشیابی در حیه 

 تدريس

فعالیتُای 

 فراگیران

 پاياویارزشیابی 

:  داًـجَ ثبيذ ثتَاًذ

دس هَسد قبسچ ّب، . 1

خصَصیبت کلی آًْب، ٍ 

طجقِ ثٌذی آًْب تَضیح 

. دّذ

هْوتشيي ثیوبسی ّبی . 2

هبيکَصّبی )قبسچی دس اًؼبى 

ػطحی، هبيکَصّبی جلذی ٍ 

سا ًبم  (هبيکَصّبی صيش جلذی

ثشدُ تَضیح هختصشی اسائِ 

. دّذ

دس هَسد هبيکَصّبی .3

فشصت طلت ًبؿی اص 

کبًذيذا، کشيپتَکَکَع، 

آػپشطيلَع ٍ پٌی ػیلیَم 

 .تَضیح دّذ

 

طشح ػَاالت 

ثشای ػٌجؾ 

اٍلیِ 

داًـجَيبى 

دس ساثطِ ثب 

 اّذاف دسع

صهبى 

10 

 دقیقِ

آؿٌبيی ثب خصَصیبت کلی * 

قبسچْب 

طجقِ ثٌذی قبسچ ّب * 

هْوتشيي ثیوبسی ّبی ًبؿی * 

 (هبيکَصّب)اص قبسچ ّب 

قبسچ ّبی فشصت طلت ػبهل * 

 ثیوبسی دس اًؼبى

 

80 

 دقیقِ

 

 

 

 

 
 

بصىرت 

 سخنراني 
ٍايت ثشد ٍ 

هبطيک ٍ ًوبيؾ 
اػاليذّبی 

هشتجط ثصَست 
پبٍسپَيٌت  

  
 

 

پرسش 

و 

پبسخ 

بصىرت 

بحث 

 گروهي

صهبى 

 دقیق10ِ

شركت در 

بحثهبي 

گروهي 

،پبسخگىيي 

به سئىاالت 

، پرسش در 

زمينه هبي 

مجهىل 

مرتبط بب 

 درس

هجوَػِ 
و کَئیضّب 

امتحبن 

پبيبن 

 ترم

 

 

: منبع اصلی

 1395، تشجوِ دکتش ػجبع ثْبدس ٍ ّوکبساى، 27، ٍيشايؾ 2016هیکشٍثیَلَطی پضؿکی جبٍتض - 1

 1392هیکشٍثیَلَطی ػوَهی، دکتش ؿْبهت ٍ دکتش هلک صادُ، - 2
: منابع و سایتهای کمک کننده



 

 

 صّشا  ؿبٌّذُ:    وام استاد 98 – 99 اٍل :ویمسال تحصیلی    (کبسؿٌبػی پیَػتِ)ثْذاؿت هحیط : رشتٍ تحصیلی       (ًظشی) ٍاحذ 5/0 :تعداد ياحد          هیکشٍثـٌبػی ػوَهی:عىًان درس 

                                                                                                              ػبػت2  : مدت زمان جلسٍ     9:      شمارٌ جلسٍ آؿٌبيی ثب جلجک ّب : َدف كلی درس 

رفتار يريدی    در پايان كالساَداف ييژٌ

آمادگی الزم داوشجً )

 ـ قبل از شريع كالس

 (ارزشیابی آغازيه

زمان  خالصٍ محتًای درس

 (دقیقٍ)

يسايل  كمك  ريش تدريس

 آمًزشی

ارزشیابی در حیه 

 تدريس

فعالیتُای 

 فراگیران

 پاياویارزشیابی 

:  داًـجَ ثبيذ ثتَاًذ

دس هَسد جلجک ّب ٍ . 1

خصَصیبت کلی آًْب تَضیح 

. دّذ

هجٌبی طجقِ ثٌذی جلجک . 2

ّب سا گفتِ ٍ دس هَسد گشٍُ 

ّبی هختلف ٍ اًَاع آًْب 

 .تَضیحبتی اسائِ دّذ

 

پشػؾ ٍ 

پبػخ کتجی 

 (کَئیض)

صهبى 

10 

 دقیقِ

آؿٌبيی ثب جلجک ّب  * 

ٍيظگیْبی کلی آًْب * 

: گشٍُ ّبی هختلف جلجک * 

ػجض آثی *

ػجض *

صسد يب طاليی *

قَُْ ای *

 قشهض*

 

80 

 دقیقِ

 

 

 

 

 
 

بصىرت 

 سخنراني 
ٍايت ثشد ٍ 

هبطيک ٍ ًوبيؾ 
اػاليذّبی 

هشتجط ثصَست 
پبٍسپَيٌت  

  
 

 

پرسش 

و 

پبسخ 

بصىرت 

بحث 

 گروهي

صهبى 

10 

 دقیقِ

شركت در 

بحثهبي 

گروهي 

،پبسخگىيي 

به سئىاالت 

، پرسش در 

زمينه هبي 

مجهىل 

مرتبط بب 

 درس

هجوَػِ 
و کَئیضّب 

امتحبن 

پبيبن 

 ترم

 

 

: منبع اصلی

 1395، تشجوِ دکتش ػجبع ثْبدس ٍ ّوکبساى، 27، ٍيشايؾ 2016هیکشٍثیَلَطی پضؿکی جبٍتض - 1

 1392هیکشٍثیَلَطی ػوَهی، دکتش ؿْبهت ٍ دکتش هلک صادُ، - 2
: منابع و سایتهای کمک کننده

 


