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 زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 پزشکی دانشکده 

 1401-1402سال  اولفرم طرح درس گروه پیش بالینی پزشکی در نیمسال 

      2زبان تخصصی  نام درس:

   نظری نوع واحد:            3تعداد واحد: 

    پزشکی عمومی  علوم پایه/رشته تحصیلی: مقطع و 

          1زبان تخصصی پیشنیاز : دروس 

 10/11/1401 تاریخ امتحان پایان ترم:             - تاریخ امتحان میان ترم:

 جواد اکبری دکتر :   مدرس

 دانشکده پزشکی  8کالس  :کالسمکان 

 14-16:15 ساعت کالس :           یکشنبهروز کالس : 

 -آدرس پست الکترونیکی: 

 

بفهمد و به کاربرد و   را پزشکی دانشگاهی و اصطالحات و واژگان .بخواند وبفهمد را  انگلیسیباید بتواند متون پزشکی   دانشجو در این درس  هدف کلی:

 صحبت مناسب بفهمد. صحبت کند و گفتار دیگران را در مورد موضوعهای پزشکی را با به زبان انگلیسی راجع به موضوعات پزشکی  
 

 نوشته شود.   مهارتی ٬نگرشی ٬شناختیبر اساس حیطه های   اهداف اختصاصی:

 :در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود

 

 حیطه شناختی 

 درک کند. که از سطح دشواری باالتری برخوردار میباشند وضوعات ارائه شده در سر فصل را متون مختلف در مورد م-1

 فرا گیرد.  به انگلیسی را واژگان و اصطالحات دانشگاهی پزشکی-2

 

 حیطه نگرشی

 . درک کند ندر زمان معی  درسی کمک زبان انگلیسی را در فعالیت های اهمیت  -1

 اهمیت مشارکت در فعالیت های گروهی به زبان انگلیسی را درک کند. -2

 بحث و گفتگو نماید. به انگلیسی مورد مباحث مطرح شده در کالس مطالعه نموده و با همکالسان خوددر  -3

 درک صحیح تری از گفتمان پزشکی داشته باشد. -4

 

 حیطه مهارتی 

 بخواند. زبان انگلیسی .مطالبی را در مورد موارد ذکر شده در سر فصل را به1



 تخصصی انگلیسی به راحتی جستجو نماید. مفاهیم مورد نیاز خود را از منابع -2

 .یافته های خود را به زبان انگلیسی ارایه دهد-3

 فیلم های آموزشی پزشکی را به راحتی فهمیده و اطالعات خاص را در این بین بیابد.  -4
 

در مورد   سؤال برای بحث  طرح-4جدید. درس معرفی-3دانشجو. وتکالیف  مسائل وبررسی  قبل ازدرس پرسش-2. حضوروغیاب 1 استاد: چگونگی فعالیت 

  پرسش-6تدریس مطالب مربوطه با استفاده از اسالید و فیلم های آموزشی،  -5 به زبان انگلیسی مسائل و تجربیات دانشجویان در مورد موضوعات درسی

دانشجویان   به تکالیف ارائه -8. مربوط به مبحث مطرح شده  7Case Study-درزمینه مطالب درسی به زبان انگلیسی شده مطرح مسائل ی درباره وپاسخ

 کالس   از درخارج انجام جهت 

 ( 5, 7, 1سخنرانی، استفاده از فیلم های آموزشی، پرسش و پاسخ و بحث و تبادل نظر. تعداد سه جلسه آفالین ), شیوه تدریس: 

 درسیکتاب پاورپوینت،  فیلم های کمک آموزشی،   وسایل کمک آموزشی: 
 

  درفعالیتهای فعال مشارکت  -3 سؤالهای استاد. به پاسخ -2. آنها انجام ی درزمینه مشکالت وبیان قبل جلسه تکالیف ارائه-1 چگونگی فعالیت دانشجو:

 ارائه کنفرانس در مورد مطالب درسی در کالس  -5 آنها ویادداشت   استاد مطالب  به توجه-4 کالس آموزشی

 ، مشاهده ویدیوهای آموزشی و پاسخ به سواالت مربوطه، بررسیانتخاب یکی از موضوعات درسی و ایجاد پاورپوینت و ارائه درکالس تکالیف دانشجو:

 کیس های بیماری مرتبط با درس و ارایه در کالس، پاسخ به سواالت طراحی شده در رابطه با مباحث جلسه مربوطه 

  2حضور و غیاب ) نمره(، 5) ف ارائه شدهیارزیابی نتایج تکال نمره(،2) طرح سواالت شفاهی در طول ترم نمره(، 11) آزمون پایان ترم نحوه ارزیابی دانشجو:

 نمره(. 

 جدول زمانبندی درس   

 رئوس مطالب  تاریخ ردیف

1 10 /7 /1401 Drugs 

2 17 /7 /1401 Alternative Medicine 

3 24 /7 /1401 Circulation: The Cardiovascular System 

4 1 /8 /1401 Circulation: The Lymphatic System 

5 8 /8 /1401 Diseases of the Cardiovascular System 

6 15 /8 /1401 Diseases of the Lymphatic System 

7 22 /8 /1401 Blood 

8 29 /8 /1401 Immunity 

9 6 /9 /1401 Clinical Aspects of Blood 

10 13 /9 /1401 Clinical Aspects of Immunity 

11 20 /9 /1401 The Respiratory System 



12 27 /9 /1401 Clinical Aspects of the Respiratory System 

13 4 /10 /1401 The Digestive System 

14 11 /10 /1401 Clinical Aspects of the Digestive System 

15 18 /10 /1401 Grammatical Structures in Medical Texts 

16 18 /10 /1401 Medical Ethics 

17 25 /10 /1401 Review and Q&A 
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