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شتی و ردمانی گیالنمعاونت آموزشی  گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی

 آموزش الکترونیک
 

زبان عمومی  :کارگاه/دوره/عنوان درس

 پزشکی
 زبان انگلیسی گروه آموزشی:

 3 تعداد واحد/ساعت: )برای درس(

 ساعت 51واحد/
 دانشکده پزشکی رمانی:دانشکده/ مرکز آموزشی د

 ساعت در هر جلسه 3جلسه/ 17 :کارگاه/دوره /مدت زمان ارائه درس تعداد گروه هدف:

 :گروه هدف  رشته  و مقطع تحصیلی

 پزشکی/دکتری عمومی
 زمان شروع:

 مشخصات استاد مسؤول:

 رتبه نام خانوادگی نام
شماره 

 تماس
 آدرس ایمیل تلفن همراه

 trahmati@gums.ac.ir 09113834011  استادیار رحمتی کله سرائی موریت

 شخصات استادان/مدرسان همکار:م

 رتبه نام خانوادگی نام
شماره 

 تماس
 آدرس ایمیل تلفن همراه

      

      

      

  الکترونیک دورهطرح 
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 معرفي و اهداف درس

طع عمومی رشته پزشکی در مق دانشجویان كلمه در مورد درس بنویسید. 300تا  250. معرفي مختصري در حدود 1

. 2ی پزشکی و زبان تخصص 1سه عنوان درس در حوزه زبان انگلیسی دارند که عبارتند از زبان عمومی، زبان تخصصی پزشکی 

گان ان دانش واژدر این درس، دانشجویاز اهمیت ویژه ای برخوردار است.  ،به عنوان اولین عنوان در این لیست ،زبان عمومی

هول و کاربرد استفاده از ساختارهای مجنظیر انواع جمله،  مباحث گرامری زبان انگلیسی دهند و بهمی خود را بسط عمومی 

نگلیسی و اراهکارهای مختلف خواندن متون همچنین، دانشجویان در درس زبان عمومی با رویکردها و  .زمانها مسلط شوند

ر آنها دکه محسوب می شود  2و  1تخصصی فراگیری این موارد پیش نیاز ورود به زبان شوند.  مهارتهای مطالعه آشنا می

وه، زبان به عال د.گردنواژگان و متون تخصصی پزشکی در قالب ساختارهای گرامری معموال آکادمیک و پیچیده ارائه می 

همان  ازیبا دانشجویان این رشته تقر حائز اهمیت و شایان توجه است کهنیز از این جهت  پزشکی در رشته عمومی انگلیسی

ن نظر گرفتن ای . با درمطالعه می کنند )انگلیسی( زبان اصلیبه را سایر دروس خود برخی مفاهیم  ،ورود به دانشگاه ابتدای

ی تدریس اجلسه  17یک ترم کامل در  و گردد واحدی در همان ترم اول ارائه می 3زبان عمومی به عنوان یک درس موارد، 

ظار ویان نیز انتو از دانشج شودمی د، زبان عمومی به زبان انگلیسی تدریس همان طور که از عنوان این درس برمی آیمی شود. 

د تدریس واردی مانن. البته، استفاده از زبان فارسی نیز در ممی رود تمامی تکالیف این درس را به زبان انگلیسی ارائه دهند

در  ناسبمروش ها، منابع و ابزار  خابانت می تواند موجب صرفه جویی در زمان و درک بهتر مطالب شود.مباحث گرامری 

    انگیزه و شور یادگیری را در دانشجویان ایجاد نماید.می تواند زبان انگلیسی عمومی تدریس درس 

 كارگاه/دوره:/اهداف كلي درس
 اژگان عمومی زبان انگلیسیوبسط دامنه  -1

 عناصر موجود در جملهانواع ساختار جمله و درک روابط بین فراگیری مباحث دستوری مرتبط با  -2

 آشنایی با برخی واژگان و مفاهیم اولیه و بنیادین پزشکی به زبان انگلیسی -3

 راهکارهای خواندن و درک متون زبان انگلیسیفراگیری  -4

 كارگاه/دوره:/اهداف اختصاصي درس

 :دورهدستیار انتظار می رود در پایان دانشجو/ از 
 اشناخته و ...ک ایده اصلی متن، استفاده از سرنخ های متن برای درک معانی کلمات نتمرین مهارت های خواندن مانند در -1

 عمومی بنیادی و کاربردی زبان انگلیسی فراگیری واژگان  -2

  استفاده از فرهنگ لغت های چاپی، آنالین و برنامه های کاربردی گوشی های هوشمند  فراگیری مهارت -3

 الصه نویسی در قالب متن و نمودارخیادداشت برداری و نند فراگیری مهارت های مطالعه ما -4

 فراگیری مهارت های ارائه مطلب با استفاده از ابزار مناسب -5

 فراگیری مهارت های مربوط به نگارش جمالت و پارگراف های استاندارد -6

 آشنایی با عناصر جمله )فاعل و فعل( -7

 به ویژه جمالتی که در متون و محیط های آکادمیک کاربرد دارندی با انواع جمله در زبان انگلیسی، آشنای -8

 یادگیری تفاوت بین جمالت معلوم و مجهول و دالیل استفاده از آنها -9

 دزبان تخصصی به صورت جدی تر مطرح می شوندروس برخی مفاهیم مرتبط با واژگان تخصصی پزشکی که در یادگیری  -10
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 .......................نیمسال  -تقویم درسي الکترونیکي

 مدرس عنوان جلسه
 بازه زمانی

 )روز(

 نوع

 ای(سانهر) صوتی/ چند 
 تاریخ پایان تاریخ شروع

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12 
      

13 
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 نحوه تدریس:

 

 انتخاب

 

 ها ماژول

 استاد وظایف شركت كنندگان/دانشجو وظایف توضیح خیر بلي

      و منابع اصلیمحتوای 

      بیشتر مطالعه منابع

      تمرین ها

      تاالر گفتگو

      طرح سوال

      سواالت متداول

      آزمون

      اتاق گفتگو

      کالس آنالین

      اخبار

      نظرسنجی

      مونخود آز

      هاتکالیف و پروژه

 

 ًاز طریق  روش برگزاري در خصوص كالس آنالین لطفا(Adobe connect-Sky room-Skype-Zoom,….و تا ).ریخ و روز و ساعت شروع و پایان  برگزاري را قید نمایید 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
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 :منابع اصلي درس
در صورتی -رسد) عنوان کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظردر این 

 ت آن به عنوان منبع ضروری نباشد(که مطالعه همه کتاب یا همه مجال
English for the Students of Medicine (1) by Reza Didari and Seyyed 
Mohammad Zia Hossaini, published by SAMAT (2017/1396), Tehran  

 :بیشتر مطالعه منابع
1- Reading and Vocabulary Development 3: Cause and Effect (4th edition) 

(Unit 5 Medicine and Health) by Patricia Ackert and Linda Lee, published by 
Heinle's (2006), New York, USA 

2- Inside Reading (1) (2nd edition) (Unit 2 Fighting Diseases) by Arline 
Burgmeier, published by Oxford University Press (2013), New York  

3- Reading lessons from the British Council website 

 نوع محتوا
  یلمف اتوران اسکورم انیمیشن پاورپوینت تصویر (Word, Pdf)متن ت همراه با صوتپاورپوین

 )توضیح دهید.....(  سایر موارد  صوتی
 غیر قابل دانلود قابل دانلود

 

 تکالیف و پروژه ها: 

  تکالیف طول ترم 

د لیف درس خومانبندی مناسبی در تکابرای تنظیم تکالیف توجه کنید لطفا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه کرده و ز

 لحاظ نمایید.

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 دانشجویان

فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

1      

2      

3      

4      

5      

 نحوه ارزشیابي دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابي:

 ایان دورهب(  پ                   الف(  در طول ترم

 تاریخ درصد /نمره ارزشیابیروش 

  درصد 8/40 تکوینی

  درصد 12/60 تجمیعی
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 : یان/شركت كنندگانمقررات و انتظارات از دانشجو

 طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است: شرکت کننده /هر دانشجو

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی 

 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 

 شرکت در آزمون آنالین  )در صورت لزوم( و یا حضوری میان ترم و پایان ترم 

 

 

 

 

 

  


