
 

 

 طراحي پيشگام تذريس  (( جذٍل)) 
 کارضٌاسی علَم آزهایطگاّییاى داًطجَگرٍُ فراگير :                                                                      1اًگل شٌاسي  : ػٌَاى درس 

 دکتر هیترا صالحیًام استاد :                                                                              3197-98 اٍل ًيوسال :
 3اًگل ضٌاسیعولی  ٍاحذ   3تؼذاد ٍاحذ :                                                  8-11شِ شٌبِ                 رٍز برگساري كالس  :

 

 اّذاف  جلسات هَضَع جلسِ

،  ًوًَِ گیری ٍ آضٌایی کلیات اًگل  ضٌاسی اٍل  

 رٍضْای اًجام آزهایص

 .رٍش ّای ًوًَِ گیری ٍ رٍش ّای اًجام آزهایص را تَضیح دّذ

ٍ آزهایص تٌیا ساشیٌاتا ٍ تٌیا سَلیَم دیذى الم  دٍم

 هذفَع
بتَاًذ را تَضیح دادُ ٍ  تٌیاسَلیَمٍ تٌیا ساشیٌاتا تفاٍت هرفَلَشیکی بیي -1

 خصَصیات هرفَلَشیکی را ًقاضی کٌذ.

 بتَاًذ الم تْیِ کردُ ٍ اًگل را تطخیص دّذ.-2
دیپیلیذیَم کٌیٌَم ٍ  ّیوٌَلپیس ًاًا،دیذى الم  سَم

 دٍرُ الهْای قبلی
را تَضیح دادُ ٍ بتَاًذ خصَصیات  ّیوٌَلپیس ًاًاخصَصیات هرفَلَشیکی – 1

 هرفَلَشیکی را ًقاضی کٌذ.

را تَضیح دادُ ٍ بتَاًذ دیپیلیذیَم کٌیٌَم خصَصیات هرفَلَشیکی  -2

 خصَصیات هرفَلَشیکی را ًقاضی کٌذ

. 
ٍالرٍ کرم اکیٌَکَکَس  ، تخنکرم بالغدیذى الم   چْارم

 گراًَلَزٍس
را  کرم اکیٌَکَکَس گراًَلَزٍسکرم بالغ ٍالرٍ  خصَصیات هرفَلَشیکی -1

 تَضیح دادُ ٍ بتَاًذ خصَصیات هرفَلَشیکی را ًقاضی کٌذ.

 
را تَضیح دادُ  کرم بالغ ٍ  تخن دیفیلَبَتریَم التَم خصَصیات هرفَلَشیکی -1 کرم بالغ ٍ  تخن دیفیلَبَتریَم التَم دیذى الم  پٌجن

 ٍ بتَاًذ خصَصیات هرفَلَشیکی را ًقاضی کٌذ.

 

 
را تَضیح  فاسیَال ّپاتیکا ٍ شیگاًتیکا ٍ تخن آًْا خصَصیات هرفَلَشیکی -1 فاسیَال ّپاتیکا ٍ شیگاًتیکا ٍ تخن آًْادیذى الم  ششن

 دادُ ٍ بتَاًذ خصَصیات هرفَلَشیکی را ًقاضی کٌذ

 
دیذى  الم دیکرٍسَلیَم دًذریتیکَم ٍ تخن آى ٍ  ّفتن

 کلًََرکیس 

را  دیکرٍسَلیَم دًذریتیکَم ٍ تخن آى ٍ کلًََرکیس خصَصیات هرفَلَشیکی -1

 تَضیح دادُ ٍ بتَاًذ خصَصیات هرفَلَشیکی را ًقاضی کٌذ

 
را تَضیح دادُ ٍ بتَاًذ خصَصیات  ضیستَزٍهاّا خصَصیات هرفَلَشیکی-1 ضیستَزٍهاّادیذى الم ّای  ّشتن

 هرفَلَشیکی را ًقاضی کٌذ

 
 تخن آًْادیذى الم کرم آسکاریس،  کرهک ٍ  ًْن

 

را تَضیح دادُ ٍ بتَاًذ  تخن آسکاریس  ٍ  تخن کرهک خصَصیات هرفَلَشیکی

 .خصَصیات هرفَلَشیکی را ًقاضی کٌذ
 دیذى الم کرم تریکَسفال ٍ تخن آى دّن

 

صَصیات خرا تَضیح دادُ ٍ بتَاًذتریکَسفال ٍ تخن آى  خصَصیات هرفَلَشیکی

 .هرفَلَشیکی را ًقاضی کٌذ

را تَضیح دادُ ٍ بتَاًذ  الرٍ تریطیي ٍ تخن کاپیالریا خصَصیات هرفَلَشیکی الرٍ تریطیي ٍ تخن کاپیالریادیذى  يازدّن

 .خصَصیات هرفَلَشیکی را ًقاضی کٌذ



 

 .رًگ آهیسی تریکرٍم را اًجام دّذ رًگ آهیسی تری کرٍم دٍازدّن

  کار با حیَاى آزهایطگاّی دّنسيسد

 اًگل ّای رٍدُ ایباز کردى رٍدُ هَش برای دیذى 
  دٍرُ  الم ّا ٍ رفع اضکال چْاردّن

  دٍرُ  الم ّا ٍ رفع اضکال پاًسدّن
 ٍدیذى الم ٍ تطخیص آًْا تطخیص پیطرفت تحصیلی فراگیراى ارزضیابی تراکوی شاًسدّن

  
 

 

  ّذف كلي درس : 

  ٍ کطیذى ضکل آًْاتْیِ الم ٍ دیذى اًگل  کرهْاآضٌا یی داًطجَیاى با 

 ٍ رٍش ّای عولی اًجام آزهایص ٍ دیذى الم ًٍقاضی آًْا  سخٌراًی تذريس :رٍش 

 

 

 : ٍظابف ٍ تکاليف داًشجَ

 داًطجَیاى هی بایست بطَر هٌظن ٍ راس ساعت هقرر در کالس درس حاضر باضٌذ . -3

های  ٍ ًقاضی کرم ّاا  داًطجَیاى با هطالعِ هٌابع هعرفی ضذُ ٍ با آهادگی قبلی درکالس حاضرضذُ ٍ هکلف بِ ضرکت فعال در هباحث درسی  -2

 باضٌذ .

 



 

 

 : رٍش ارزشيابي داًشجَ

 

 ًورُ درصذ شرح فؼاليت رديف

 3 %5 ضرکت فعال در هباحث درسیحضَر هٌظن ٍ  3

 2 %31 کطیذى ضکل اًگل ّا در دفتر ًقاضی 2

 37 %85 آزهَى تراکوی 1

 21 %311 جوع

 

 هٌابغ هطالؼِ : 

 اصَل اًگل ضٌاسی، براٍى، ًَا ، ،هارکل، ریپَى، ترجوِ دکترحاهذ اختیاری ٍ ّوکاراى ؛ ًطر هیر-3

 بیواریْای اًگلی در ایراى، دکتر اسواعیل صائبی، آخریي چاپ   -2

 

  



 

 

 
 

 

 طراحي پيشگام تذريس  (( جذٍل) )
                                                                          

 گرٍُ فراگير :                                                                                  : ػٌَاى درس 
 ًام استاد :                                                                                    ًيوسال :

 تؼذاد ٍاحذ :                                                       رٍز برگساري كالس  :
 

 اّذاف  جلسات هَضَع جلسِ

 تعییي اّذاف  _جایابی  _برقراری ارتباط اطویٌاى از داضتي پیطٌیازّا  تبييي اًتظارات _ارزشيابي آغازيي   _هؼارفِ اٍل  

 در پاياى ّر جلسِ از فراگير اًتظار هيرٍد كِ : )ارزشيابي تشخيصي (  دٍم

   سَم

   چْارم

   پٌجن

   ششن

   ّفتن

  )ارزشيابي تکَيٌي ( ّشتن

   ًْن

   دّن

   يازدّن

   دٍازدّن

   سيسدّن

   چْاردّن

   پاًسدّن

   شاًسدّن

   ّفذّن

 تشخيص پيشرفت تحصيلي داًشجَ ارزشيابي تراكوي ّجذّن

 

 

  



 

 

 

 

 طرح جاهغ تذريس 
  (Course Plan)  

 
  گرٍُ فراگير :                                                                            ػٌَاى درس :

 ًام استاد :                                                                                    ًيوسال :

  :  پيشٌياز                                                                                                                 تؼذاد ٍاحذ :

  ّذف كلي درس : 

 

 :اّذاف ٍيژُ 

3-  

2- 

1-  

4-  

 

 

  رٍش تذريس 

 

 

  الگَي تذريس :

 

 

 

 : ٍظابف ٍ تکاليف داًشجَ

 

 

 

 

  : رٍش ارزشيابي داًشجَ

 

 

 هٌابغ هطالؼِ : 



 

3 -  

2- . 
 


