
 

  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 عمومی/ فارسی گروه آموزشی 

 فوریت های پزشکی رشته/گرایش

 مقطع تحصیلی

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته          *پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 فارسی عمومی عنوان واحد درسی

          کارورزی            کارآموزی              ��عملی           * تئوری نوع واحد درسی

 91-91:  ( ساعت )دوشنبه  زمان                             3تعداد واحد :      تعداد واحد/ ساعت

  کد درس

  پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 معصومه صادقی

 زبان وادبیات فارسی مدرس  رشته تحصیلی

 phdدکتری  مدرس  مقطع تحصیلی

 استادیار رتبه علمی

 Sadeghi2002@yahoo.com پست الکترونیک

 21923992192شرقی  222 تهران، تهرانپارس، بین فلکه سوم و چهارم، خیابان شماره تماسآدرس / 

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(
 متون برگزیده شعر و نثر فارسی و سبک های شعر و نثر و انواع ادبی آشنایی دانشجویان با

 اهداف اختصاصی

 متون نظم و نثر فارسی آشنایی دانشجویان با

 آشنایی دانشجویان سبک های شعر و نثر فارسی

 نویسندگان برگزیده ایرانآشنایی دانشجویان شاعران و 

 شنایی دانشجویان آرایه ها و صنایع ادبیآ

 یان با قالب های شعر فارسی و انواع ادبیآشنایی دانشجو

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

   

 روش های تدریس

       نمایش عملی      سخنرانی توسط دانشجو    سخنرانی و تدریس توسط استاد

    کارگاه آموزشی  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله      پرسش و پاسخ

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم           بیمار شبیه سازی شده          بحث گروهی

    آموزش مجازی                     Bedside teaching ایفای نقش

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

 بنام خدا  

 (Course Planطرح دوره )

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کالس

 *خالق دانشجویی ا         *   امتحانات     *  تکالیف کالسی         *حضور و غیاب 

  سایر:

 حسن ذوالفقاریدکتر فارسی عمومی تالیف  منابع اصلی درس : 

 انواع ادبی تالیف سیروس شمیسا 

 آرایه های ادبی تالیف سیروس شمیسا

 دستور زبان فارسی تالیف حسن انوری 

 آئین نگارس تالیف پنج استاد 

 

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 جلسه
 تاریخ ارائه عناوین کلی درس در هر جلسه 

ساعت 

 ارائه

روش 

 تدریس
 مواد و وسایل آموزشی 

روش *

 ارزشیابی

9 
معرفی سبک های شعر فارسی و 

 تدریس درس رودکی و منوچهری
 9 کتاب-پاورپوینت مجازی 91-91 17/1/11

2 

معرفی نوع ادبی حماسه و فردوسی و 

 تدریس درسی از شاهنامه

 

 

24/1/11    5 

3 
تدریس سبک های نثر فارسی و 

بیهقی و تدریس معرفی ابوالفضل 

 درسی از تاریخ بیهقی

31/1/11    5 

9 

معرفی ناصر خسرو و درس جبر و 

اختیار از سروده های این شاعر و 

 درسی از قابوسنامه

7/7/11    5 

5 
معرفی نوع ادبی غنایی و نظامی و 

 تدریس درس مناظره خسرو و فرهاد
14/7/11    5 

1 
معرفی کتاب کلیله و دمنه و درس 

 راسوزاهد و 
21/7/11    5 

7 

معرفی قالب های شعر فارسی و 

معرفی نوع ادبی عرفانی و تدریس 

درس به عیادت رفتن کر بر همسایه 

 رنجور خویش از مثنوی

28/7/11    3 

8 
معرفی سعدی شیرازی و تدریس 

درس هایی از بوستان و گلستان و 

 غزلیات سعدی

5/8/11    5 



1 
 تدریس بخش هایی از دستور زبان

فارسی و آئین نگارش و نشانه گذاری 

 ها

12/8/1

1 
   3 

92 
تدریس آرایه های ادبی و معرفی 

شعر معاصر و انواع آن و تدریس 

 درس آی آدمها از نیما یوشیج

19/8/1

1 
   3 

99 
معرفی سهراب سپهری شاعر معاصر 

فارسی و تدریس درس نماز از این 

 شاعر

26/8/1

1 
   5 

92 
و قیصر امین معرفی فریدون مشیری 

پور و تدریس نمونه هایی از اشعار 

 این دو شاعر

3/1/11    5 

93 
معرفی ادبیات پایداری و تدریس 

اشعاری از علیرضا قزوه و سید حسن 

 حسینی

10/1/11    5 

99 
معرفی مکتب های ادبی جهان و 

تدریس نمونه هایی از شاعران و 

 نویسندگان جهان

17/1/11    5 

95 
تدریس عناصر داستان و برگزیده 

 هایی از متون نثر معاصر 
24/1/11    5 

91 
تدریس نمونه هایی از متون نثر 

 داستانی جهان
1/10/11    5 
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 تاریخ امتحان پایان ترم: تاریخ امتحان میان ترم: 

 .جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد را در عناوین درس  ک تفکیبه  (  ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

    کوتاه پاسخ   (  -2   گسترده پاسخ   -1تشریحی )  : الف 

 ( صحیح  /غلط -3    جورکردنی -2ی   چند گزینه ا -1عینی )  ب :   

 مصاحبه)شفاهی( -9 تکالیف عملی و پروژهانجام  -3 مشاهده عملکرد )چک لیست( -2

 ) لطفا قید نمایید (سایر  - 7 (کوئیزآزمون ) -1 مشارکت کالسی -5

 امضاء :                                                                                                                                    39/1/11تاریخ تکمیل فرم :    

 


