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تفْوذ ٍ تِ کارترد ٍ  را پسشکی داًشگاّی ٍ اصغالحات ٍ ٍاشگاى .تخَاًذ ٍتفْوذ را اًگلیسیتایذ تتَاًذ هتَى پسشکی  داًشجَدر ایي درس  ّذف کلی:

 صحثت کٌذ ٍ گفتار دیگراى را در هَرد هَضَعْای پسشکی را تا صحثت هٌاسة تفْوذ.تِ زتاى اًگلیسی راجع تِ هَضَعات پسشکی 
 

 ًَشتِ شَد. هْارتی ٬ًگرشی ٬شٌاختیتر اساس حیغِ ّای   اّذاف اختصاصی:

 :در پایاى دٍرُ داًشجَ قادر خَاّذ تَد

 

 حیغِ شٌاختی

 درک کٌذ.کِ از سغح دشَاری تاالتری ترخَردار هیثاشٌذ َضَعات ارائِ شذُ در سر فصل را هتَى هختلف در هَرد ه-1

 فرا گیرد. تِ اًگلیسی را ٍاشگاى ٍ اصغالحات داًشگاّی پسشکی-2

 

 حیغِ ًگرشی

 .درک کٌذ يدر زهاى هعی درسی کوک زتاى اًگلیسی را در فعالیت ّای اّویت -1

 فعالیت ّای گرٍّی تِ زتاى اًگلیسی را درک کٌذ.اّویت هشارکت در  -2

 تحث ٍ گفتگَ ًوایذ. تِ اًگلیسی در هَرد هثاحث هغرح شذُ در کالس هغالعِ ًوَدُ ٍ تا ّوکالساى خَد -3

 درک صحیح تری از گفتواى پسشکی داشتِ تاشذ. -4

 

 حیغِ هْارتی

 تخَاًذ. زتاى اًگلیسی ی را در هَرد هَارد رکر شذُ در سر فصل را تِهغالث.1
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 هفاّین هَرد ًیاز خَد را از هٌاتع تخصصی اًگلیسی تِ راحتی جستجَ ًوایذ.-2

 .یافتِ ّای خَد را تِ زتاى اًگلیسی ارایِ دّذ-3

 فیلن ّای آهَزشی پسشکی را تِ راحتی فْویذُ ٍ اعالعات خاص را در ایي تیي تیاتذ. -4
 

در هَرد  ترای تحث سؤال عرح-4جذیذ. درس هعرفی-3داًشجَ. ٍتکالیف هسائل ٍتررسی قثل ازدرس پرسش-2. حضَرٍغیاب 1 استاد: چگًَگی فعالیت

 پرسش-6تذریس هغالة هرتَعِ تا استفادُ از اسالیذ ٍ فیلن ّای آهَزشی،  -5 تِ زتاى اًگلیسی هسائل ٍ تجرتیات داًشجَیاى در هَرد هَضَعات درسی

داًشجَیاى  تِ تکالیف ارائِ -8. هرتَط تِ هثحث هغرح شذُ  7Case Study-تِ زتاى اًگلیسیهغالة درسی درزهیٌِ  شذُ هغرح هسائل ی درتارُ ٍپاسخ

 کالس از درخارج اًجام جْت

 پرسش ٍ پاسخ ٍ تحث ٍ تثادل ًظراستفادُ از فیلن ّای آهَزشی، سخٌراًی، شیَُ تذریس: 

 کتاب درسیپاٍرپَیٌت،  فیلن ّای کوک آهَزشی،  ٍسایل کوک آهَزشی: 
 

 درفعالیتْای فعال هشارکت -3 سؤالْای استاد. تِ پاسخ-2. آًْا اًجام ی درزهیٌِ هشکالت ٍتیاى قثل جلسِ تکالیف ارائِ-1 چگًَگی فعالیت داًشجَ:

 ارائِ کٌفراًس در هَرد هغالة درسی در کالس -5 آًْا ٍیادداشت استاد هغالة تِ تَجِ-4 کالس آهَزشی

 ، هشاّذُ ٍیذیَّای آهَزشی ٍ پاسخ تِ سَاالت هرتَعِ، تررسیاًتخاب یکی از هَضَعات درسی ٍ ایجاد پاٍرپَیٌت ٍ ارائِ درکالس تکالیف داًشجَ:

 کیس ّای تیواری هرتثظ تا درس ٍ ارایِ در کالس، پاسخ تِ سَاالت عراحی شذُ در راتغِ تا هثاحث جلسِ هرتَعِ

 2حضَر ٍ غیاب ) ًورُ(، 5) شذُف ارائِ یارزیاتی ًتایج تکال ًورُ(،2) عرح سَاالت شفاّی در عَل ترم ًورُ(، 11) آزهَى پایاى ترم ًحَُ ارزیاتی داًشجَ:

 ًورُ(.

 جذول زمانبنذی درس  

 رئوس مطالب تاریخ ردیف

0 35/34/35;; Emergency Medicine 

2 42/34/35;; Sport Medicine 

9 49/34/35;; Space Medicine 

0 3:/3/3622 Immunology 

5 47/3/3622 Nervous System 

1 3/4/3622 Behavioral Diseases 

7 :/4/3622 Digestive System 

8 37/4/3622 Pulmonary System 

9 44/4/3622 Urinary System 

01 4;/4/3622 Male Reproductive System 

00 7/5/3622 Female Reproductive System 



02 34/5/3622 The Sensory System 

09 3;/5/3622 The Skeletal System 

00 48/5/3622 The Muscular System 

05 4/6/3622 Nutrition 

01 ;/6/3622 Medical Ethics 
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