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 یبسوِ تؼال

 درس فرم طرح

 هراغِ درهاًی بْذاضتی خذهات ٍ پسضکی ػلَم ُکذداًط

 54 : درس كذ                                                                        زباى تخصصی : درس ًام

 39-39سال تحصیلی دٍم ًیوسال :زهاى ارائِ                                                            ساعت ًظری( 43)دٍرُ طَل

 ًظری : ًَع ٍاحذ                                                                                      9 : ٍاحذ تؼذاد

 

 اى ػوَهیزب : ًیاز یا ّوسهاى پیص هحوذ احوذ پَر                                                         :هذرس

 ػوَهی بْذاضت پیَستِ كارضٌاسی  :فراگیراى تحصیلی هقطغ ٍ رضتِ

  

  :اّذاف

 

 ، ٍاشُ ّا ٍ اصطالحات اًگلیسی هَرد لسٍم رشتِ ّای بْداشت عوَهیآشٌا ًوَدى داًشجَ با هتي ٍ هٌابع علوی -

 ء سطح داًش حرفِ ایوَهی بِ هٌظَر ارتقارابطِ با رشتِ بْداشت عٍ بْرُ گیری از کتب ٍ هجالت علوی در درک هفاّین  تَاًایی-

 

  :درس ضرح

 

ایي درس داًشجَیاى را با هتَى، ٍاشُ ّا ٍ اصطالحات اًگلیسی هَرد لسٍم در رشتِ ّای بْداشت عوَهی آشٌا ًوَدُ ٍ تَاًایی آًْا را 

 هرتبط با رشتِ بْداشت عوَهی از کتب ٍ هجالت علوی ارتقاء خَاّد داد.در درک هفاّین 

 

 (ساػت  95)  ْا:سرفصل

  

 هقدهِ بر اختصارات بْداشت عوَهی ٍ پسشکی هتداٍل -

 ٍ پیشًَدّای هصطلح در بْداشت عوَهی اپسًَدّ -

 استفادُ صحیح از فرٌّگ لغات بْداشت عوَهی ٍ پسشکی -

 خَاًدى هتَى علوی هربَط بِ بْداشت عوَهی ٍ درک هفاّین ٍ هعاًی -

 بْداشت عوَهی ٍ پسشکیًَشتي صحیح لغات ٍ اصطالحات  -

 بْداشت عوَهی   ترجوِ ٍ خالصِ ًَیسی هتَى علوی -
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 : هٌابغ
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بررسی  بصَرت فردی ٍ ّوکاری گرٍّی، ،  ترجوِ هتَىهتَى خَاًذى فردی ٍ گرٍّی سخٌراًی، : رٍش تذریس

 ِ تٌْایی ٍ در هتيپیطًَذّا ٍ پسًَْا ٍ هؼاًی آًْا ب
 

 داًطجَ: هؼیارّای ارزضیابی

 

 ًورُ(  2درصذ )     10                                        پاسخ ٍ پرسص در ضركت ٍ كالس در هٌظن حضَر -1

 ًورُ( 6درصذ )  03                                          (               خَاًذى ٍ درک هتَى )  آزهَى هیاى ترم -2

 ًورُ( 29درصذ )  06                             (درک هفاّین، لغات، پیطًَذّا ٍ پسًَذّا)  پایاى ترم آزهَى -3

 
  

 هقررات كالس:***

 حضَر داًطجَ قبل از هذرس -       

  رػایت احترام ٍ ضاى كالسٍ  هَبایلْا خاهَش  -

 پاسخ پرسص ٍ در فؼال ضركت جْت آهادگی -

 كالس در هٌظن حضَر -

 جلسِ 3 =غیبت غیر هَجِ حذاكثر تؼذاد -

 

 
 


