
 کالس درس در یک هفته) ساعت از 2(براي یک جلسه از درس، براي مثال 
  

  کارشناسی ارشد علوم تغذیه حصیلی:ت يرشتهو مقطع  علوم بهداشتی و تغذیه گروه آموزشی:بهداشت      دانشکده:
 تغذیه پیشرفته، خدمات تغذیه اي در نظام مراقبت هاي بهداشتی یش نیاز:پ ظريند:نوع واح 2 تعداد واحد: تغذیه جامعه  نام درس: 

  نفر 8  تعداد دانشجویان:           دانشکده بهداشت کان برگزاري:م  ............. :ساعت  .........  زمان برگزاري کالس: روز
  میترازراتی ـ دکتر فرزاد شیدفر دکتر فاطمه امیري ـ دکتر مدرسین (به ترتیب حروف الفبا): دکتر فرزاد شیدفر مسئول درس:

  (لطفاً شرح دهید) :رسشرح د
براي بهبود تغذیه جامعه، کار شناسان تغذیه باید عالوه بر تسلط بر اصول علم تغذیه، آگاهی کافی از اهمیت عوامل اقتصادي اجتماعی و 

یه اقدامات مؤثري براي بهبود وضع تغذیه جامعه فرهنگی حاکم بر جامعه هم داشته باشند تا بتوانند بطور کاربردي بر پایه علم تغذ
  انجام دهند.

  
  (همان هدف بینابینی طرح دوره است ) هدف کلی:

آشنایی با ویژگی هاي تغذیه جامعه، علل ایجاد سوء تغذیه و ارتقاء اوضاع تغذیه بر پایه اصول علم تغذیه با توجه به عوامل اقتصادي 
  اجتماعی.

  
  بینی:اهداف بینا

تاریخچه و سابقه سوء تغذیه پروتئین انرژي در جوامع (ایران، آسیا، جهان)، تاریخچه و سابقه سوء تغذیه ویتامین ها و مواد معدنی در 
برآوردهاي دریافت  DRI ،RDA  ،AI ،EAR ،ULجوامع (ایران، آسیا و جهان)، راه هاي تعیین نیاز جامعه به انرژي و مواد مغذي، 

، راهنماهاي ملی براي برنامه ریزي غذایی، راهنماهاي غذایی، الگوهاي تجاري، AMDR، (HEI)خوراك رژیمی، شاخص سالمت 
جنبه هاي فرهنگی،برنامه ریزي رژیم غذایی، ایمنی غذایی، عفونت ها ومسمومیت هاي غذایی، فساد شیر، آالینده هاي غذایی، افزودنی 

  هاي غذایی.
هاي دستیابی به امنیت غذایی، پیامدهاي ناامنی غذایی، اثرات بحران جهانی آب بر امنیت امنیت غذایی، ارکان امنیت غذایی، چالش 

وضعیت غذایی، اثرات تغییرات آب و هوا بر امنیت غذایی، عوامل خطر مؤثر بر امنیت غذایی، نقش عوامل خطر مؤثر بر امنیت غذایی، 
اي، موارد استفاده از روش هاي پایش تغذیه، تحلیل تفاوت انواع  امنیت غذایی در ایران، پایش تغذیه، انواع روشهاي پایش تغذیه

  روشهاي پایش تغذیه.
  
  
  
  
  
  
  

  اهداف رفتاري جلسه اول:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  .تاریخچه و سابقه سوء تغذیه انرژي پروتئین را ذکر نماید -
 شناختی)هدف . (را ذکر نماید Underweightتاریخچه و سابقه کوتاه قدي، الغري و  -
را در ایران، آسیا و جهان و عوامل مـؤثر بـر آن را  Underweightوضعیت سوء تغذیه پروتئین انرژي، کوتاه قدي، کم وزنی،  -

 . (هدف شناختی)ذکر کند



  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  1جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

تاریخچه و سابقه سوءتغدیه   40
  (PEM)انرژي و پروتئین 

در جوامع مختلف،  PEMعلت ایجاد 
 PEMوضعیت اپیدمیولوژیکی 

سخنرانی و بحث 
  گروهی

  

تاریخچه و سابقه کوتاه قدي،   50
  Underweightالغري و 

، Stuntingالغري و علت ایجاد 
Wasting  وUnderweight  را ذکر

  کند.
//  

  

60  
وضعیت سوءتغذیه در ایران، 
آسیا و جهان و عوامل مؤثر 

  بر آن

علل ایجاد کننده سوء تغذیه در ایران، 
جهان و آسیا و تجربه هاي کشورهاي 

  موفق در کاهش سوءتغذیه
//  

  

  
  اهداف رفتاري جلسه دوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
هـدف (  .هاي محلـول در آب و ویتـامین هـاي محلـول در چربـی را ذکـر کنـدتاریخچه و سابقه سوءتغذیه در مورد ویتامین  -

 شناختی)
 شناختی)هدف ( تاریخچه و سابقه سوءتغذیه در مورد مواد معدنی درشت مقدار و ریز مقدار را ذکر کند. -
 شناختی)هدف . (کند وضعیت سوء تغذیه ویتامینها و مواد معدنی را در ایران، آسیا و جهان و عوامل مؤثر بر آن را ارزشیابی -

  
  
  
  
  
  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  2جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

30  
تاریخچه سوءتغذیه در مورد 

ویتامین هاي محلول در آب و 
  محلول در چربی

جدیدترین اطالعات مربوط به 
وضعیت سوءتغذیه ویتامینهاي 

  محلول در آب و چربی 

سخنرانی و بحث 
  گروهی

  

30  
تاریخچه سوءتغذیه در مورد 
مواد معدنی درشت مقدار و 

  ریز مقدار

جدیدترین اطالعات مربوط به 
وضعیت سوء تغذیه مواد معدنی 

  درشت مقدار و ریز مقدار 
//  

  

90  
تاریخچه سوء تغذیه در مورد 
ویتامینها و مواد معدنی در 
ایران، آسیا و جهان و عوامل 

علل ایجاد کننده سوء تغذیه 
ویتامینها و مواد معدنی در ایران، 
آسیا و جهان و گزارش تجربیات 

//  
  



  موفق کشورها در این زمینه  مؤثر بر آن
  

  اهداف رفتاري جلسه سوم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  .راههاي تعیین نیاز جامعه به انرژي و مواد مغذي را بیان کند. -
 شناختی)هدف ( راهنماهاي جهانی در مورد تعیین نیاز جامعه به انرژي و مواد مغذي را بیان کند. -
هـدف . (را بیـان کنـدDRIاء تشکیل دهنـده دریافت مرجع رژیمی، برآورد دریافت هاي رژیمی بی خطر و کافی روزانه و اجز -

 شناختی)
و داده هاي دریافت غذا و تغذیـه را در ایـران و دنیـا بیـان کنـد. (هـدف  (AMDR)دامنه قابل قبول سهم درشت مغذي ها  -

  شناختی)
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  3جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

150  

راههاي تعیین 
نیاز جامعه به 
انرژي و مواد 
  مغذي

تعیین نیازهاي مواد مغذي، راهنماهاي جهانی، 
دریافت مرجع رژیمی، برآورد دریافت هاي رژیمی 

 DRIپرخطر و کافی روزانه، اجزاء تشکیل دهنده 
جمعیت هدف، گروه هاي سنی و جنسی، مرد و زن 

  مرجع

سخرانی و بحث 
  گروهی

  

  
  

  جلسه چهارم:اهداف رفتاري 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 .شاخص تغذیه سالم، راهنماي ملی براي طراحی رژیم غذایی، اجزاء راهنماها، سیستم راهنماي غذایی بشقاب من را بیان کند -
 شناختی)هدف ( 

 شناختی)هدف . (را بیان و آنها را مقایسه کند 2010و  2005برچسب گذاري غذایی، راهنماهاي رژیمی سال  -
- DRV  وRDI شناختی)هدف . (و ادعاي محتواي مواد مغذي را بیان کند 
 الگوهاي رژیمی و رهنمودهاي مشاورتی را بیان کند. (هدف شناختی) -
 جنبه هاي فرهنگی برنامه ریزي رژیم غذایی را بیان کند. (هدف شناختی) -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  4جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  درسموضوع 



شاخص هاي تغذیه سالم   150
  جامعه

HEI  (شاخص سالمت خوراك) در سال
 2010سال  HEIو مقایسه آن با  2005

دامنه قابل قبول سهم درشت مغذیها 
(AMDR)  ـ راهنماهاي ملی براي

طراحی رژیم غذایی ـ راهنماهاي رژیمی 
کنونی ـ راهنماهاي غذایی ـ برچسب 

گذاري غذایی ـ الگوهاي تغذیه اي و جنبه 
  هاي فرهنگی برنامه ریزي رژیم غذایی

  

  

  
  اهداف رفتاري جلسه پنجم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف ( ایمنی غذایی را تعریف کند.  -
 . (هدف شناختی)را تعریف کند Food Spoilageو  Food in festationعفونت غذایی، مسمومیت غذایی،  -
 با نحوه انتقال میکروبهاي ایجادکننده عفونتهاي غذایی و مسمومیت هاي غذایی آشنا شود. -
 فساد شیر و روشهاي حرارتی نگهداري شیر را توضیح دهد. -
 برد آنها را در غذا بیان کند.افزودنی هاي غذایی و کار -
 آالینده هاي فلزي، رادیواکتیویته، دارویی و سموم رادر غذا بیان کند. -

 
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  5جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

  ایمنی غذایی  45
عفونت غذایی ـ مسمومیت غذایی، 

غذایی، فساد مواد آلودگی هاي انگلی 
  غذایی

سخنرانی  و 
  بحث گروهی

  

فسادشیر و روشهاي حرارتی نگهداري   ایمنی شیر  45
    //  شیر

کاربرد افزودنی هاي غذایی در مواد   افزودنی هاي غذایی  30
    //  غذایی مختلف

فلزات در غذا، مواد رادیواکتیو در غذا،   آالینده هاي غذایی  30
      مواد دارویی و سموم در غذا

  
 
 
 
 
  
  
 



 اهداف رفتاري جلسه ششم:
 در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

  را ذکر نماید. ( هدف شناختی)مسائل و مشکالت تغذیه در ایران  -
 را فهرست کند. (هدف شناختی) مسائل و مشکالت تغذیه در ایرانعلل و عوامل پدید آورنده  -
 به علل پدید آورنده  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)وضعیت مشکالت تغذیه اي موجود در جامعه با توجه  -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  6جلسه
 مدت زمان(دقیقه)

 ارزشیابی ي تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

30 
مشکالت تغذیه اي در  تغذیه در جامعه

 )1ایران (مطالعه پورا 
سخنرانی و بحث 
 گروهی

پرسش و پاسخ در 
 امتحان پایانکالس ، 

 ترم

30 
مشکالت تغذیه اي در  تغذیه در جامعه

 )2ایران (مطالعه پورا 
سخنرانی و بحث 
 گروهی

پرسش و پاسخ در 
 کالس ، امتحان پایان

 ترم

50 
ــل و  تغذیه در جامعه ــد عل ــل پدی عوام

آورنده مشکالت تغذیه 
 در ایران

سخنرانی و بحث 
 گروهی

پرسش و پاسخ در 
 کالس ، امتحان پایان

 ترم

10 
جمــع بنــدي و بحــث  -

 - - گروهی



  :اهداف رفتاري جلسه هفتم
 در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

  عوامل خطر بیماریهاي غیر واگیر در ایران از دیدگاه مصرف میوه و سبزي را توضیح دهد. (هدف شناختی) -
 غیر واگیر در ایران از دیدگاه ابتال به اضافه وزن و چاقی را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)عوامل خطر بیماریهاي  -
 در ایران را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) STEPSنتایج مطالعه   -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  7جلسه

 مدت زمان(دقیقه)
 ارزشیابی ي تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مسائل و مشکالت تغذیه در ایران  30
 و علل و عوامل پدید آورنده آنها

عوامل خطر بیماریهاي غیر 
واگیــر در ایــران از دیــدگاه 

 مصرف میوه و سبزي

 سخنرانی و بحث
 گروهی

پرسش و پاسخ در 
 کالس ، امتحان پایان

 ترم
ران مسائل و مشکالت تغذیه در ای 30

 و علل و عوامل پدید آورنده آنها
خطر بیماریهاي غیر  عوامل

واگیــر در ایــران از دیــدگاه 
 سنجشهاي آنتروپومتریک

 سخنرانی و بحث
 گروهی

پرسش و پاسخ در 
 کالس ، امتحان پایان

 ترم
ران مسائل و مشکالت تغذیه در ای 50

 و علل و عوامل پدید آورنده آنها
ـــایج مطالعـــه  بررســـی نت

STEPS 
 سخنرانی و بحث
 گروهی

پرسش و پاسخ در 
 امتحان پایانکالس ، 

 ترم
 - - جمع بندي و بحث گروهی - 10

  



  اهداف رفتاري جلسه هشتم:
 در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

  )شناختی هدف ( نماید. ذکر را unicefفعالیتهاي  -
 )شناختی هدف( .دهد توضیح را -(ارتقاء الویت تغذیه در برنامه ریزي SUNنهضت   -
 )شناختی هدف( .کند تحلیل و تجزیه را(مبارزه با گرسنگی کودکان)  REACH نهضت  -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  8جلسه
 مدت زمان(دقیقه)

 ارزشیابی ي تدریسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

30 
نقش سازمانهاي بین المللی در 

 تغذیه
 unicefآشنایی با 

 و بحث سخنرانی
 گروهی

،  پرسش و پاسخ در کالس
 امتحان پایان ترم

30 
در  نقش سازمانهاي بین المللی

 تغذیه
در زمینه  unicefفعالیتهاي 

 سوءتغذیه کودکان 
 سخنرانی و بحث
 گروهی

،  پرسش و پاسخ در کالس
 امتحان پایان ترم

25 
در  نقش سازمانهاي بین المللی

 تغذیه
(ارتقاء الویت  SUNنهضت 

 تغذیه در برنامه ریزي)
 سخنرانی و بحث
 گروهی

،  پرسش و پاسخ در کالس
 امتحان پایان ترم

25 
ر قش سازمانهاي بین المللی د

 تغذیه
(مبارزه با  REACH نهضت

   گرسنگی کودکان)

 - - جمع بندي و بحث گروهی  10

  



  رفتاري جلسه نهم:اهداف 
  در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

  شناختی) هدفدر سند همکاري با ایران را فهرست کند. ( WHOاستراتژیهاي مهم  -
  شناختی) هدفدر ایران را تجزیه و تحلیل کند. ( WHOفعالیتهاي اصلی   -
  شناختی) هدفکر و تحلیل نماید. (در حوزه تغذیه و بیماریهاي مرتبط با آن را ذ WHOفعالیتهاي اصلی  -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  9جلسه
 مدت زمان

 ارزشیابی ي تدریسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

30 
نقش سازمانهاي بین 
 المللی در تغذیه

معرفی سازمان جهانی بهداشت 
)WHO( 

 سخنرانی و بحث
 گروهی

،  پرسش و پاسخ در کالس
 امتحان پایان ترم

30 
 سازمانهاي بیننقش 

 المللی در تغذیه
در سند  WHOاستراتژیهاي مهم 

 همکاري با ایران
 سخنرانی و بحث
 گروهی

،  پرسش و پاسخ در کالس
 امتحان پایان ترم

50 
 نقش سازمانهاي بین
 در ایران WHOفعالیتهاي اصلی  المللی در تغذیه

 سخنرانی و بحث
 گروهی

،  پرسش و پاسخ در کالس
 امتحان پایان ترم

 - - جمع بندي و بحث گروهی  10

  



  اهداف رفتاري جلسه دهم:
 در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

  پیشینه تاریخی،  ماهیت و اهمیت ترازنامه غذایی ترازنامه غذایی ذکر نماید.  -
 ترازنامه غذایی ایران را توضیح دهد. (هدف شناختی)  -
 اهمیت هم سویی تولیدات کشاورزي و نیازهاي غذایی تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)  -
 روند عرضه مواد غذایی را توضیح دهد. (هدف شناختی) -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  10جلسه

 مدت زمان
 ارزشیابی ي تدریسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

10 
ترازنامه غذایی و تولید و 

 عرضه غذا
 پیشینه تاریخی ترازنامه غذایی

سخنرانی و 
 بحث گروهی

پرسش و پاسخ در کالس ، 
 امتحان پایان ترم

15 
ترازنامه غذایی و تولید و 

 ماهیت و اهمیت ترازنامه غذایی عرضه غذا
سخنرانی و 
 بحث گروهی

پرسش و پاسخ در کالس ، 
ترم امتحان پایان  

25 
ترازنامه غذایی و تولید و 

 ترازنامه غذایی ایران عرضه غذا
سخنرانی و 
 بحث گروهی

پرسش و پاسخ در کالس ، 
 امتحان پایان ترم

30 
ترازنامه غذایی و تولید و 

 عرضه غذا
هم سویی تولیدات کشاورزي و 

 نیازهاي غذایی
سخنرانی و 
 بحث گروهی

پرسش و پاسخ در کالس ، 
ترمامتحان پایان   

30 
ترازنامه غذایی و تولید و 

 مواد غذایی و روند عرضه آنها عرضه غذا
سخنرانی و 
 بحث گروهی

پرسش و پاسخ در کالس ، 
 امتحان پایان ترم

 - - جمع بندي و بحث گروهی  10



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٠

 
 
 
  

  اهداف رفتاري جلسه یازدهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. تعریف امنیت غذایی -
 را فهرست کند. (هدف شناختی)ارکان امنیت غذایی  -
 را توضیح دهد. (هدف شناختی) چالش هاي دستیابی به امنیت غذایی -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) پیامدهاي نا امنی غذایی -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  11جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

سخنرانی و استفاده از     تعریف امنیت غذایی  30
ppt 

Brainstorming  

سخنرانی و استفاده از     ارکان امنیت غذایی  30
ppt  

Brainstorming 

چالش هاي دستیابی به امنیت   30
  غذایی

سخنرانی و استفاده از   
ppt  

Brainstorming 

سخنرانی و استفاده از     پیامدهاي نا امنی غذایی  30
ppt  

Brainstorming 

  
  
  
  
  
  

  اهداف رفتاري جلسه دوازدهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  ذکر نماید. اثرات بحران جهانی آب را بر امنیت غذایی -
 شناختی)هدف (  ذکر نماید. آب و هوا را  بر امنیت غذاییاثرات تغییرات  -
 را فهرست کند. (هدف شناختی) عوامل خطر موثر بر امنیت غذایی -
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 را توضیح دهد. (هدف شناختی) نقش عوامل خطر موثر بر امنیت غذایی -
  تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) وضعیت امنیت غذایی را در ایران -

  
  مطالب يبندي ارائهجدول زمان

  12جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

اثرات بحران جهانی آب را بر   30
  امنیت غذایی

سخنرانی و استفاده از   
ppt 

Brainstorming  

اثرات تغییرات آب و هوا را  بر   30
  امنیت غذایی

سخنرانی و استفاده از   
ppt  

Brainstorming 

موثر بر امنیت  عوامل خطر  10
  غذایی

سخنرانی و استفاده از   
ppt  

Brainstorming 

نقش عوامل خطر موثر بر   10
  امنیت غذایی

سخنرانی و استفاده از   
ppt  

Brainstorming 

سخنرانی و استفاده از     وضعیت امنیت غذایی در ایران  40
ppt 

Brainstorming  

  
  

  م:سیزدهاهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. اهداف پایش تغذیه -
 را فهرست کند. (هدف شناختی) انواع روش هاي پایش تغذیه اي -
 را توضیح دهد. (هدف شناختی)موارد استفاده از روش هاي پایش تغذیه  -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) تفاوت انواع روش هاي پایش تغذیه -

  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  13جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

سخنرانی و استفاده از     اهداف پایش تغذیه  20
ppt 

Brainstorming  
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انواع روش هاي پایش تغذیه   50
  اي

سخنرانی و استفاده از   
ppt  

Brainstorming 

هاي موارد استفاده از روش   20
  پایش تغذیه

سخنرانی و استفاده از   
ppt  

Brainstorming 

تحلیل تفاوت انواع روش هاي   30
  پایش تغذیه

سخنرانی و استفاده از   
ppt  

Brainstorming 

  
    



  به نام خـداوند جـان آفـرین
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  :دهمچهاراهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 ..جمع بندي و رفع اشکاالت و بحث و تبادل نظر........ -
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان.  -

  14جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ــع  ــدي و رف ــع بن جم
اشـــکاالت و بحـــث و 

  تبادل نظر

        

          
          

  
  اهداف رفتاري جلسه پانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  15جلسه 

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

سمینار دانشجویان در 
مورد مباحث مختلـف 

  تغذیه جامعه

        

          
          

  
  
  
  
  

  اهداف رفتاري جلسه شانزدهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

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



  به نام خـداوند جـان آفـرین
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 ١٤

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

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  16جلسه 
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

          
          
          

  


