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 كلمه در مورد درس بنویسید. 300تا  250. معرفي مختصري در حدود 1

 

عاتی جهانی العمدتا" به زبان انگلیسی درشبکه های اط پزشکیمتون 

یابند، دانشجویان الزم است به  رمجله های تخصصی نشرمیویا د

مهارت خواندن و درک متون انگلیسی تسلط کافی داشته باشند. 

اماده   دایره لغات دانشجویان نیز بیشتر شده و آنها  همچنین

در این درس   .تخصصی می شوند و  لغات نیمه تخصصی  فراگیری

اتاق عمل وط به رشته دانشجو قادر خواهد بود از متون علمی مرب

یه زبان انگلیسی در جهت درک بهتر مفاهیم استفاده نماید و 

همچنین ترغیب به صحبت ،مکالمه و ترجمه مطالب شود. از جمله 

درک مطلب نوشتاری،  مهارتهای مورد تاکید در این درس مهارتهای

بیان شفاهی کردن، ترجمه کردن و  پارفریز، خالصه نویسی شنیداری،

 خصصی خواهد بود. مطالب ت

 کارگاه/دوره:/اهداف کلی درس

 به پزشکی تخصصیمتون افزایش مهارت دانشجویان در خواندن و درک  -1

 زبان انگلیسی

لغات درک معنا و حدس زدن معنای  افزایش مهارت دانشجویان در -2

 زبان انگلیسی بهپزشکی   و تخصصی  نیمه تخصصی

 بهپزشکی  تخصصیمتون  کردنترجمه افزایش مهارت دانشجویان در  -3

 زبان انگلیسی

متون پارفریز کردن و  خالصه نویسیر دافزایش مهارت دانشجویان  -4

 زبان انگلیسی بهپزشکی  تخصصی

 هیود مهارت درک مطلب شنیداری دانشجویانب -5

 

 کارگاه/دوره:/اهداف اختصاصی درس

 :دورهدستیار انتظار می رود در پایان دانشجو/ از 

زبان انگلیسی را روان بخوانند زبان انگلیسی  به پزشکی تخصصیمتون  -1

 و بفهمند 

را  زبان انگلیسی بهپزشکی   و تخصصی  نیمه تخصصیمعنای واژگان  -2

 با استفاده از متن درک کنند

 زبان انگلیسی را ترجمه کنند بهپزشکی  تخصصیمتون  -3

 کنند خالصه نویسیزبان انگلیسی را  بهپزشکی  تخصصیمتون  -4

 کنند پارفریززبان انگلیسی را  بهپزشکی  تخصصیمتون  -5

 فایل صوتی شنیداری را به راحتی متوجه شوند و نکته برداری کنند. -6
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 .......................1-1400ول انیمسال  -تقویم درسی الکترونیکی

 مدرس عنوان جلسه

بازه 

 زمانی

 )روز(

 نوع

-سانهر) صوتی/ چند 

 ای(

خ تاری

 شروع

تاریخ 

 پایان

1 

An introduction to 

the specialized 

English course  

دکتر 

 علیزاده

سه 

 شنبه

چندرسانه حضوری////

 ای/سامانه نوید

6/26  

2 
Medical terminology 

units 1-2-3 

حضوری////چندرسانه   یزادهدکتر عل

 ای/سامانه نوید
7/5  

3 
Medical terminology 

unit 3-4 

  7/12 یدسامانه نو/یچندرسانه ا  یزادهعل دکتر

4 
Medical terminology 

unit 5 

  7/20 یدسامانه نو/یچندرسانه ا  یزادهدکتر عل

5 
Key Medical words 

and terms  

  7/30 یدسامانه نو/یچندرسانه ا  یزادهدکتر عل

6 

وتمرین نحوه   تدریس

خواندن و ترجمه متون 

 تخصصی 

  8/8 یدسامانه نو/یرسانه اچند  یزادهعل دکتر

7 

تدریس و تمرین نحوه 

خالصه نویسی و پارافریز 

 کردن متون تخصصی

  8/15 یدسامانه نو/یچندرسانه ا  یزادهعل دکتر

8 What is medicine  8/22 یدسامانه نو/یچندرسانه ا  یزادهدکتر عل  

9 
Achievements in 

Medicine  

  8/30 یده نوسامان/یچندرسانه ا  یزادهعل دکتر

10 
Basic principles in 

medicine  

  9/10 یدسامانه نو/یچندرسانه ا  یزادهعل دکتر

11 
Computers in 

medicine 

  9/17 یدسامانه نو/یچندرسانه ا  یزادهدکتر عل

12 
Causes and effects of 

disease 

  9/25 یدسامانه نو/یچندرسانه ا  یزادهعل دکتر

13 
Biology, biochemistry 

and pharmacology  

  10/2 یدسامانه نو/یچندرسانه ا  یزادهدکتر عل

14 
Clinical setting-acute 

care  

   یدسامانه نو/یچندرسانه ا  یزادهعل دکتر

15 
Clinical setting 

primary care 

   یدسامانه نو/یچندرسانه ا  یزادهعل دکتر

16 
Non-clinical setting-

public health 

   یدسامانه نو/یچندرسانه ا  یزادهدکتر عل
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 نحوه تدریس:

 

 انتخاب

 

 ها ماژول

 توضیح خیر بلی
شرکت /دانشجو وظایف

 کنندگان
 استاد وظایف

و محتوای 

 منابع اصلی

 مطالعه درس    *

 انجام دادن تکالیف

 تدریس 

 مطالعه منابع
 بیشتر

   مطالعه درس   *

  یستدر یفانجام دادن تکال   * تمرین ها

      تاالر گفتگو

      طرح سوال

      سواالت متداول

     * آزمون

  پاسخ به سواالت    اتاق گفتگو

  مشارکت فعال در درس - *  Adobe connectکالس آنالین

      اخبار

      نظرسنجی

      خود آزمون

تکالیف و 

 هاپروژه

  یفانجام دادن تکال   *

 

 از طریق  روش برگزاری س آنالین لطفا  در خصوص کال(Adobe connect-Sky room-Skype-Zoom,….و تار ) یخ و روز و ساعت شروع

 و پایان  برگزاری را قید نمایید.

با هماهنگی قبلی با دانشجویان و واحد آموزش بصورت وبیناری در طی  Roomکالسهای آنالین با توجه به محدود بودن 

 شد.  جلسه برگزار خواهند 3
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 :منابع اصلی درس

) عنوان کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، 

طالعه مدر صورتی که -شماره فصول یا صفحات مورد نظردر این درس

 ت آن به عنوان منبع ضروری نباشد(همه کتاب یا همه مجال

1. English for medicine in higher education studies 
2. medical terminology Barbara Cohen 
3. English for the students of medicine 2  

 :بیشتر مطالعه منابع

1 
 نوع محتوا

 پاورپوینت تصویر (Word, Pdf)متن پاورپوینت همراه با صوت

  سایر موارد   صوتی  فیلم اتوران اسکورم انیمیشن

 )توضیح دهید.....(

 غیر قابل دانلود قابل دانلود

 

 تکالیف و پروژه ها: 

  تکالیف طول ترم 

ظیم تکالیف توجه کنید لطفا به تقویم تحصیلی نیمسال برای تن

 توجه کرده و زمانبندی مناسبی در تکالیف درس خود لحاظ نمایید.

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 دانشجویان

فیدبک 

 مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

1 

درک مطلب،ترجمه، خالصه  

نویسی و پارافریز 

 کردن

پس از  یک هفته

دریافت 

 کالیفت

بررسی 

توانایی 

دانشجویان 

در درک 

مطلب،ترجمه، 

خالصه نویسی 

و پارافریز 

 کردن

2 

پس از  یک هفته پاسخ شفاهی به  سواالت 

دریافت 

 تکالیف

بررسی 

توانایی 

 دانشجویان

بیان شفاهی 

 متون تخصصی

3 

انجام تکالیفی موجود  

 در منابع معرفی شده

پس از  یک هفته

دریافت 

 تکالیف

بررسی 

انایی تو

دانشجویان 

در درک 

مطلب،ترجمه، 

خالصه نویسی 

و پارافریز 

 کردن

4 

ارایه یک موضوع  

 انتخابی در پایان ترم

بررسی   یک ترم

توانایی 

دانشجویان 

در ارایه 
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مطالب یه 

زبان 

 انگلیسی

5      

 نحوه ارزشیابی دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابی:

 ب(  پایان دوره                   الف(  در طول ترم

روش 

 ارزشیابی

 /نمره

 درصد
 تاریخ

انجام صحیح 

تکالیف و 

 پروژهها

 طول ترم 40

امتحان 

 پایان ترم

 پایان ترم 60

   

 : یان/شرکت کنندگانمقررات و انتظارات از دانشجو

طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی   شرکت کننده /هر دانشجو

 به شرح  زیر است:

 سن اخالق و شئونات اسالمیرعایت ح 

 الکترونیکی آدرس به  روزانه مراجعه  http:// 

gumsnavid.vums.ac.ir 

 درس محتوای و  درسی موضوعات اخذ  

 آموزشی محتوای  مطالعه 

 شده  محول  تکالیف  موقع به   رائها 

 حضور و شرکت فعال در تاالر گفتگو  و فضاهای مشارکتی 

 رت لزوم( و یا حضوری شرکت در آزمون آنالین  )در صو

 میان ترم و پایان ترم

 

 

 

 

 

  


