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 چاپ آخر "درسنامه جامع علوم پايه پزشکی زبان تخصصی،"میثم مرتاضیان، مهدی خزعلی2.

 چاپ آخر "مقدمات زبان تخصصی در پزشکی و پرستاری"حسین حبیب زاده 3.

 

 

 

 

 

 كاردانی فوريت های پزشکی رشته و مقطع تحصیلی: زبان تخصصی  عنوان کامل درس:

 زبان عمومینیاز: پیش (دومنیمسال )  1044-1041سال تحصیلی:  

 04 تعداد فراگیران: واحد 1 :تعداد واحد

 □كارآموزی        ■عملی        ■تئورینوع درس:  11-14شنبه ، سه ساعت(: -)روز زمان برگزاری كالس

 40/40/1041 خاتمه كالس: تاريخ 14/11/1044 شروع كالس: تاريخ

 d.p.sarvar@gmail.com الکترونیک مدرس:پست  داوود پشوتن سرور نام و نام خانوادگی مدرس:

 داوود پشوتن سرور مدرس مسئول درس: داوود پشوتن سرور  گروه مدرسین:



 ارزشیابی:

 ■پايانی        □تکوينی ارزشیابی: 

 14نمره كل: 

 نمره 11ترم:  آزمون پايان ترم: ... نمره        نمره         آزمون میان 0تکلیف:         -كوئیز:         1حضور فعال:  

  □جور كردنی           □صحیح و غلط            □چند گزينه ای          □تشريحی       □:  شفاهی میان ترم آزموننوع 

 ■جور كردنی          ■صحیح و غلط            ■چند گزينه ای          ■تشريحی       □شفاهی   پايان ترم: نوع آزمون
 

 

 مقررات آموزشی در کالس درس:

 .دانشجو موظف است قبل از حضور استاد در كالس حاضر باشد 

 .خاموش كردن تلفن همرا در كالس درس الزامی است 

 دباشسواالت و آمادگی برای يادگیری میپاسخ به  ،كت فعال در بحثشامل شردرس  دانشجو در كالس های فعالیت.  

  خواهد شدشود، درس مربوطه حذف ساعات جلسات  11/0در صورتی كه غیبت دانشجو در كالس بیش از. 

 

 

 

 :هدف کلی درس

 واژگان و متون تخصصی پزشکیآشنايی دانشجويان با 

 

 

 71/71/7011 تاریخ:     – جلسه اول

 روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:
وسایل 

 آموزشی

در علوم پیشوندهای مهم 

 پزشکی

ا آنها ب پیشوندها را بشناسد ودانشجو بتواند 

 بتواند كلمه بسازد
 سخنرانی شناختی

ويدئو 

 پروژكتور

 10/71/7011 تاریخ:   – جلسه دوم

 روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:
وسایل 

 آموزشی

پسوندهای مهم در علوم 

 پزشکی
ا ب پسوندها را بشناسد و دانشجو بتواند

 آنها بتواند كلمه بسازد
 سخنرانی شناختی

ويدئو 

 پروژكتور

 71/17/7017 تاریخ:   – ومجلسه س

 روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:
وسایل 

 آموزشی

ريشه شناسی در علوم 

 (7بخش پزشکی )

 با آنها ها را بشناسد وريشه دانشجو بتواند

 بتواند كلمه بسازد
 سخنرانی شناختی

ويدئو 

 پروژكتور



 12/17/7017 تاریخ:   – مجلسه چهار

 روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:
وسایل 

 آموزشی

ريشه شناسی در علوم 

 (1بخش پزشکی )
 

ند با آنها بتوا ها را بشناسد وريشه دانشجو بتواند

 كلمه بسازد
 سخنرانی شناختی

ويدئو 

 پروژكتور

 21/17/7017 تاریخ:   – مجلسه پنج

 روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:
وسایل 

 آموزشی

معرفی اصطالحات متداول 

 ،یپزشک در فوريت های

آشنايی با درک مطلب و 

تقويت ، ترجمه متون

مهارت درست تلفظ كردن 

تقويت مهارت  واژگان،

 (1)بخش  روخوانی

مطالب انگلیسی ارائه دانشجو بتواند  -

نمايد و به سواالت  شده را درک

 .طراحی شده جواب دهد

واژگان را به طرز صحیح دانشجو بتواند  -

 .نمايد تلفظ

 سخنرانی شناختی
ويدئو 

 پروژكتور

 11/11/7017 تاریخ:   – مجلسه شش

 روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:
وسایل 

 آموزشی

معرفی اصطالحات متداول 

 ،یپزشک در فوريت های

آشنايی با درک مطلب و 

تقويت ، متونترجمه 

مهارت درست تلفظ كردن 

تقويت مهارت  واژگان،

 (2)بخش  روخوانی

مطالب انگلیسی ارائه دانشجو بتواند  -

نمايد و به سواالت  شده را درک

 .طراحی شده جواب دهد

واژگان را به طرز صحیح دانشجو بتواند  -

 .نمايد تلفظ

 سخنرانی شناختی
ويدئو 

 پروژكتور

 11/11/7017 تاریخ:   – مجلسه هفت

 روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:
وسایل 

 آموزشی

معرفی اصطالحات متداول 

 ،یپزشک در فوريت های

آشنايی با درک مطلب و 

تقويت ، ترجمه متون

مهارت درست تلفظ كردن 

تقويت مهارت  واژگان،

 (3)بخش  روخوانی
 

مطالب انگلیسی ارائه دانشجو بتواند  -

و به سواالت  نمايد شده را درک

 .طراحی شده جواب دهد

واژگان را به طرز صحیح دانشجو بتواند  -

 .نمايد تلفظ

 سخنرانی شناختی
ويدئو 

 پروژكتور



 11/11/7017 تاریخ:   – مجلسه هشت

 روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:
وسایل 

 آموزشی

معرفی اصطالحات متداول 

 ،یپزشک در فوريت های

مطلب و آشنايی با درک 

تقويت ، ترجمه متون

مهارت درست تلفظ كردن 

تقويت مهارت  واژگان،

 (4)بخش  روخوانی

مطالب انگلیسی ارائه دانشجو بتواند  -

نمايد و به سواالت  شده را درک

 .طراحی شده جواب دهد

واژگان را به طرز صحیح دانشجو بتواند  -

 .نمايد تلفظ

 سخنرانی شناختی
ويدئو 

 پروژكتور

 12/12/7017 تاریخ:   – مجلسه نه

 روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:
وسایل 

 آموزشی

معرفی اصطالحات متداول 

 ،یپزشک در فوريت های

آشنايی با درک مطلب و 

تقويت ، ترجمه متون

مهارت درست تلفظ كردن 

تقويت مهارت  واژگان،

 (5)بخش  روخوانی

مطالب انگلیسی ارائه دانشجو بتواند  -

نمايد و به سواالت  شده را درک

 .طراحی شده جواب دهد

واژگان را به طرز صحیح دانشجو بتواند  -

 .نمايد تلفظ

 سخنرانی شناختی
ويدئو 

 پروژكتور

 

 

 

 

ریزی درسی کمیته برنامه معاون آموزشی دانشکده مدیر گروه نام و امضای استاد
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 زينب مکوندیدكتر  دكتر حسین عفت پناه ساسان ناوخاصی داوود پشوتن سرور

 


