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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

کارشناسي ارشد  تحصیلي: یو رشته مقطع  تغذيه گروه آموزشي:  بهداشت دانشکده:

 تغذيه

 *یش نیاز: پ  نوع واحد:  3 تعداد واحد:  2تغذيه اساسي   نام درس:

 مکان برگزاری:                   -------:ساعت      -- -----:زمان برگزاری کالس: روز

    مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:    دکتر ناهید آريائیانمسئول درس:    تعداد دانشجويان:

 دکتر شیما جزايری –دکتر ناهید آريائیان 

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

 

 
 

 (است  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يهدف کل
 

 

 اهداف رفتاری جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

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

 

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس
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 :اهداف رفتاری جلسه دوم

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

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

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه سوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف هرست کند. )را ف.............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

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

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 ه(مدت زمان)دقیق

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -
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 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 ی مطالبئهبندی اراجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 

 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

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

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه ششم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  نماید. .. را ذکر........................................................... -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 .... را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(........................................................ -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

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

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 

 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه نهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )............ ................................................. -

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

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 ف رفتاری جلسه دهم:اهدا

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 

 اهداف رفتاری جلسه يازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف ند. )را فهرست ک.............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

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

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب وضوع درسم

     

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه دوازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -
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 ی مطالبائهبندی ارجدول زمان

 12جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 

 م:سیزدهاهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 د. )هدف شناختی(............................................................ را تجزیه و تحلیل کن -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 13جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 



 نام خـداوند جـان آفـرينبه 

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 
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 :دهمچهاراهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

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

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 14جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه پانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

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

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 15جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس
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 اهداف رفتاری جلسه شانزدهم:

انتظار می رود:از فراگیر  رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

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

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 16جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 


