
 

 بسمه تعالی  

 
شتی ردمانی سیرجان  دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهدا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی
 واحد ربانمه رزیی ردسی    

 
 طرح دوره دروس نظری و عملی  
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 : مشخصات درس   

 8 تعداد دانشجو   بهداشت حرفه ای  گروه آموزشی  

 3 تعداد واحد  زبان عمومی  عنوان درس 

 بهداشت حرفه ای -کارشناسی تحصیلی   ته شو ر مقطع
 تاریخ شروع 

 دوره   و پایان 
 تیر الی اول   ماه  اول اسفند

 ماه

 روز و ساعت جلسات    1400-1401نیمسال دوم سال نیمسال تحصیلی  
 یکشنبه ها ساعت 

12-10 
 زبان پیش دانشگاهی  دروس پیش نیاز   لیال فانی  مدرس/مدرسین درس 

 مسئول درس 
 ( )دروس اشتراکی 

 محل برگزاری 
دانشگاه علوم پزشکی  

 سیرجان 

 نظری )نظری/عملی( واحد نوع 
روش برگزاری  

 )حضوری/مجازی/ترکیبی( 
 مجازی

 

 شرح کلی درس:   

 توصیفی کوتاه و مختصر از درس را در یک یا دو پاراگراف بنویسید. 

 
انشگاهی میباشد.معموال دانشجویان با گذراندن این سه واحد نظری در زمینه دامنه لغات  میشود.پیش نیاز این درس زبان پیش د مومی در سه واحد نظری ارائهدرس زبان ع 

.  درس زبان   لکچر به زبان انگلیسی مهارتهای نسبی را کسب کرده  و ارائهنحوه نوشتار انگلیسی آشنایی با -دستور زبان انگلیسی -زبان انگلیسی ترجمه متون عمومی-
   .  میباشد آماده میکندندن درس زبان تخصصی که شامل متون و لغتهای تخصصی عمومی دانشجویان را برای گذرا 
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 هدف/اهداف کلی درس:  

 با مراجعه به کوریکولوم رشته، هدف/اهداف کلی درس را بنویسید. 

    افزایش مهارت دستور زبان انگلیسی -شنیدار انگلیسیافزایش مهارت نوشتار و -لکچر به زبان انگلیسی  آمادگی برای ارائه  -یش دامنه لغات افزا -کسب مهارت ترجمه متن 
 

 

 

 روش تدریس:   

انتخاب کنید    ارکت فراگیرانروش تدریس را بر اساس موضوع، زمان کالس، منابع و امکانات و نحوه مش. نماییدروش تدریسی در آموزش استفاده میمشخص کنید از چه 

   در بحث های کالسی را در اولویت قرار دهید.و در صورت امکان مشارکت فراگیران و شرکت آنان  

 سایر موارد: ... 

 ☐ روش تدریس مبتنی بر حل مسئله ◼ روش تدریس سخنرانی 
 ☐ روش تدریس ایفای نقش  ◼ روش تدریس بحث گروهی 

 ☐ روش تدریس مبتنی بر کار تیمی                                ◼ روش تدریس پرسش و پاسخ 
 ☐ ی روش تدریس اکتشاف  ☐ روش تدریس نمایشی 

      ☐ های کوچکروش تدریس در گروه                                                                      ☐ روش تدریس آزمایشگاهی 
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 مواد و وسایل آموزشی:  

 نید.  یادگیری، در آموزش خود از چه وسایل آموزشی استفاده می ک -به منظور تسهیل فرآیند یاددهی

     
 سایر موارد: ...       
 

 ◼ جزوه  ◼ پاورپوینت 
 ◼ کتاب  ☐       فیلم آموزشی      

 ◼         وایت برد                                         ☐          نرم افزار   

 ☐ تصویر  ☐ ماکت 
 ☐ چارت     ☐         لوازم واقعی  

 ◼ فایل صوتی  ☐ پوستر

 

 های فراگیران: تکالیف و مسئولیت   

 هایی در طول ترم دارند.  چه وظایف و مسئولیتفراگیران مشخص کنید که 

 نوشتن دو متن به زبان انگلیسی  ▪

 لکچر به زبان انگلیسی  ارائه ▪

 ترجمه متن  ▪
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 وتمرینات گرامری حل تمرینات بعد از ترجمه  ▪

  

 

 نحوه ارزیابی فراگیران:  
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 کنید. رای ارزیابی فراگیران استفاده میه از چه روشی ببا توجه به اهداف اختصاصی درس، مشخص کنید ک -

 
 سایر موارد: ...

 
 مشخص کنید. نیز نمره و یا درصد مرتبط با هر فعالیت را همچنین میزان . تعیین می شودچه فعالیت هایی  با توجه بهمشخص کنید که نمره نهایی دانشجو  -
 

 نمره/درصد  عناوین  ردیف
رایتینگدو ِنوشتن  1  3 
 2 فعالیت کالسی  2
لکچر  ارائه 3  2 
 5 آزمون میانترم  4
  8 آزمون پایانترم  5

 ◼ سئواالت چند گزینه ای  ◼ سئواالت تشریحی کوتاه پاسخ 

 ◼ غلط -سئواالت صحیح ◼ سئواالت تشریحی بلند پاسخ 

 ◼ کار عملی  ◼ سئواالت شفاهی 

 ☐ چک لیست مشاهده عملکرد  ◼ سئواالت جور کردنی 
   ◼ های کالسی پرسش

   

 سیاست ها و قوانین:   
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 . ورت شفاف برای فراگیران شرح دهیدقوانین کالس خود را به ص

 حضور به موقع سرکالس  ▪

 حضور فعال سرکالس ▪

 رعایت اصول اخالقی ▪

 جلسه 2عدم غیبت بیش از   ▪

 انجام فعالیتهای مشخص شده در طول ترم ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 که در هر جلسه آموزش می دهید کامل کنید.    جدول زیر را بر اساس رئوس مطالبی
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 برنامه زمانبندی درس: 

هدف کلی: هدف از یادگیری این مطلب آن   عنوان جلسه  جلسه

 با ... است که دانشجو

 مدرس/ مدرسین  ...اهداف رفتاری: دانشجو در پایان باید بتواند

کند   یک پاراگراف را بصورت روان ترجمه ترجمه متن آشنا شود  ترجمه متن 1  لیال فانی  
-لکچر از جمله زمانبندی تکنیکهای ارائه با  لکچر  ارائه   2

 تلفظ درست آشنا میشود 
استانداردهای در نظر   میتواند یک لکچر را با رعایت
دهد.   گرفته ارائه  

 

انجام تمرینات مفهومی بعد از ترجمه   3
 متن

شود. درک مطلب متون انگلیسی آشنا با  رک مطلبی را پاسخ دهد  میتواند سواالت متنوع د     

-تدریس دستور زبان انگلیسی  4 را پاسخ دهد. میتواند سواالت مربوط به نکته گرامری  نکات گرامری آشنا شود     

ه یک متن شنیداری ارائ 5 تکنیکهای نکته برداری حین گوش دادن به   
 متن انگلیسی 

میتواند با یادداشت نکات کلیدی به سواالت مرتبط با  
پاسخ دهد.   متن شنیداری  

 

بکار ببرد.  را در  جمالت مختلف لغات  یادآوری  پرسش معنی لغات  6   
  توانایی در پاسخ به سواالت گرامری  یادآوری نکته گرامری  کوییز گرامر  7

دهد. سواالت پاسخ  میتواندبه  ارزیابی میزان یادگیری دانشجو  آزمون میانترم 8   
ت دامنه  نوشتن متون انگلیسی باعث تقوی  رایتینگ  9

دستور زبان و تکنیکهای نوشتاری میشود -لغات   

مربوط به نگارش متن  یک متن  میتواند با رعایت نکات 
   را به انگلیسی بنویسد

 

  یک پاراگراف را بصورت روان ترجمه کند  ترجمه متن آشنا شود  ترجمه متن 10

-با تکنیکهای ارائه لکچر از جمله زمانبندی ارائه لکچر  11
آشنا میشود تلفظ درست    

ارائه دهد. میتواند یک لکچر رابا رعایت استانداردها   

انجام تمرینات مفهومی بعد از ترجمه   12
 متن

  میتواند سواالت متنوع درک مطلبی را پاسخ دهد  با درک مطلب متون انگلیسی آشنا شود. 

نکته گرامری را پاسخ دهد. میتواند سواالت مربوط به  نکات گرامری آشنا شود  تدریس دستور زبان انگلیسی  13   
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تکنیکهای نکته برداری حین گوش دادن به   ارائه یک متن شنیداری  14
 متن انگلیسی 

میتواند با یادداشت نکات کلیدی به سواالت مرتبط با  
 متن شنیداری پاسخ دهد. 

 

  لغات را در  جمالت مختلف بکار ببرد.  یادآوری  پرسش معنی لغات  15
ه متن آشنا شود. با ترجم ترجمه متن  16   یک پاراگراف را به صورت روان ترجمه کند.  

 منابع درس: 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات مقاله 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان، مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ کتاب   

1.)-(Read This3- CAMBRIDGE  

2 .(Grammar in use-CAMBRIDGE) 

3 . 

4 . 

5 . 

6 .   

 

 

 

 

 


