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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 )برای يک جلسه درسي( Lesson Planفرم طرح درس روزانه يا 

 مشخصات کلي

 :عنوان درس

 :اين جلسهموضوع 

 :شماره طرح درس

 :پيش نياز

 :مدت جلسه

 :گروه مخاطب

 :تعداد فراگيران

 :تشکيل کالستاريخ 

 :مکان تشکيل کالس

 ها و سطوح مختلف بنويسيد.اهداف را با توجه به حيطه                                                                               :اهداف کلي

1) . 

2) . 

3) . 

4) . 

5) . 

6) . 

 رود:از فراگير انتظار می رسدر پايان د :حرکتي( –حيطه شناختي، عاطفي و رواني  ه)در س اهداف رفتاری

 :ی شناختيحيطهالف( 

 )طبقه دانش(. دينما فيعروق کرونر را تعر هاييماريب (1

 .)طبقه فهميدن( دهد حيصحت توض % 55را با  افزايش حساسيتی هاييماريب وپاتولوژييزيف ،یدوره آموزش انيقادر باشد پس از پا ديبا ريفراگ (2

 .)طبقه بکاربستن( دينما ريخطا تفس % 11با  ماريب نيرا در بال CBC شيآزما جينتا ،یدوره آموزش انيقادر باشد پس از پا ريفراگ (3

 . )طبقه تحليل( دينما ريصحت تفس % 51نمودار آماري را با  کيحاصل از  جينتا یدوره آموزش انيقادر باشد پس از پا ريفراگ (4

 .)طبقه ترکيب( سديمبتال به صرع بنو مارانيمقاله در رابطه با آموزش به ب کي ،یدوره آموزش انيقادر باشد پس از پا ريفراگ (5

را براي  درمان نيو بهتر دينما سهيبا هم مقا یپزشک معتبر را براساس رفرانسهاي وييسل ر مارييب يیهاي درمان دارو وهيقادر باشد ش ريفراگ (6

 .)طبقه قضاوت( دينما زيخود تجو ماريب

 ی نگرشي، عاطفيحيطهب( 

  .کند شرکت کامل عالقه با و فعاالنه گروهی کار در (7
 .بشويد حيصح کيرا با تکن شيبدن، دستها یمنيا ستميدچار ضعف س ماريقبل از هر تماس با ب ريفراگ (8

  ی رواني حرکتيحيطهج( 

 توانا باشد.در گروه براي ابراز عقيده  (5
 اجرا نمايد. خطا روي موالژ % 5نفره را با حداکثر  کي CPR نديفرآ یدوره آموزش انيقادر باشد در پا ريفراگ (11

11)  
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 :(مناسب (هاي)هرسان انتخاب) ناسب با اهداف موضوع تدريستپيش بيني فضا و وسايل آموزشي م

 :های تدريسروش
 نمايشی               توضيحی         (T.E.D) طرح کارايی تيمخ سخنرانی     پاس پرسش و     گروهی         ايفاي نقش       همياري     مشارکتی

 ساير )نام ببريد(:

                    

 فراگيران بايد: :مورد انتظار فراگيران رفتار ورودی

 آشنا باشند. .....................................................هاي با برخی از ويژگی .1

 آشنا باشند.انواع ................................................................................. . با 2

 آشنا باشند. هاي ..................................................................مکانيسم. با 3

 آشنا باشند........................ هاي ....................................پديده. با تفاوت 4

  (ارندد جديد درس يادگيري براي کافی آمادگی و اند گرفته ياد خوبی به را قبلی درس مطالب و مفاهيم فراگيران کنيم پيدا اطمينان تا قبل درس از فراگيران از پرسش ) :تشخيصيارزشيابي 

 کنيد؟ بيان را .......................................................................................... هايويژگی از برخی (1

 ببريد؟ نام ايدخوانده تاکنون که مطالبی به توجه با را مورد .............................................. چند (2

 را تعريف کنيد و مثال بزنيد؟ ................................................................متغيرهاي ................................. (3

 :)دقيقه( زمان                                                                                                    :ارائه درس

 :)دقيقه( زمان                                :گيریبندی و نتيجهجمع

 :)دقيقه( زمان         :ارزشيابي تکويني

 :)دقيقه( زمان         :فراگيران ليفاتک

1) . 

2) . 

3) . 

4) . 
 


