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 داروسازی مرکز /دانشکده

 کنترل غذا و داروگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 داروسازی مرکز آموزشی درمانی: /دانشکده زبان تخصصی  عنوان واحد درسی:

 داروسازی رشته تحصیلی: )اختصاصی اجباری( واحد درسی: نوع

 عمومی مطقع تحصیلی: کارورزی: کارآموزی: -عملی: 3 نظری: تعداد واحد

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی: -عملی: 51 نظری:        تعداد ساعت

    پنج  زبان عمومیپیشنیاز:   63 کد درس:

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 داروسازی رشته تحصیلی: مریم حسن نام و نام خانوادگی:

 دانشیار رتبه علمی: Ph-D صیلی:مقطع تح

 mhassan@zums.ac.ir پست الکترونیک: 09127378060 تماس: شماره

 دانشکده داروسازی -دانشگاه علوم پزشکی زنجان   محل کار:

 مریم حسن  :(ان)مدرسنام و نام خانوادگی مدرس

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: :تاریخ تدوین طرح درس نحوه برگزاری دوره:

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  15/6/1401 ترکیبی مجازی حضوری

**   00/00/1401  
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 اهداف آموزشی

  هدف کلی:

 :)قادر باشند: (ان)، انتظار می رود فراگیربرنامه آموزشی در پایان اهداف اختصاصی )رفتاری 

 انگلیسیرتقا سطح دانش فراگیران با شاخه های مختلف رشته داروسازی به زبان ا 

  نقش داروساز در داروخانهایجاد نگرش در فراگیر ان در زمینه 

  ابعاد پژوهشی رشته داروسازیآشنایی فراگیران با 

 :حیطه شناختی 

  نقش داروساز در داروخانه بتوانند به زبان انگلیسی توضیح دهد.در زمینه 

 .ابعاد پژوهشی رشته داروسازی را بتواند بیان کند 

 شرح دهد. وسازی را به زبان انگلیسیشاخه های رشته دار 

 .لغات تخصصی اختصاصی هر شاخه داروسازی را بیان کند 

. 

 :حیطه عاطفی  

  با طرح سوال در مباحث کالسی شرکت کند.زبان تخصصیدر حین آموزش مباحث مرتبت با ، 

 مطالعه آن مبادرت نماید. عالوه بر مباحث ارائه شده در کالس نسبت به تهیه منابع آموزشی معرفی شده توسط استاد و. 

 :حیطه روانی حرکتی 

  و تمرینات کالسی انجام شده بتوانند مطالب کتاب را به زبان انگلیسی خالصهه و بیهان با توجه به مطالب تدریس شده در کالس

 نماید.
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 روش های تدریس:

                                                                                                                                                                                                                        ایفای نقش                      ***                                        بحث گروهی                ***                                             و پاسخ پرسش                                ***                    سخنرانی
 Bedside                                                                                             شبیه سازی شده             بیمار                                                                                                       کارگاه آموزشی                                                                                                                 نمایش عملی

teaching                                  

 سایر) بنویسید(:          

 مواد و وسایل آموزشی:

 ، طراحی پوستراسالید پاورپوینت

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 کار با انواع وسایل و مواد کمک آموزشی موجود در دانشکده

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 روسازیپوستر مرتبت به یک شاخه داطراحی و اجرا و ارزشیابی یک 

 پاسخ به سواالت طراحی شده برای هر جلسه با استفاده از رفرانسها

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

الس، انجام به به موقع و کامل در محل کالس آموزشی، شرکت فعال در مباحث، طرح سوال در مورد موارد تدریسی در کحضور انتظارات: 

 موقع تکالیف کالسی، تحویل به موقع گزارش کار هر جلسه عملی، ارائه پیشنهادات برای ارتقاء کیفیت تدریس،

 نوشیدن چای و آب و قهوه، خوردن شکالت و بیسکویت در حین آموزش ، ورود و خروج از کالس: مجازها

 زه کشیدنخمیااستفاده از موبایل، صحبت کردن با دوستان،  محدودیتها:

 (:بالینی/عرصه/آزمایشگاهی/عملیهای ایمنی )دروس توصیه

- 

 فهرست منابع درسی:

  کتاب ENGLISH FOR THE STUDENTS OF PHARMACY 
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 داروسازی -کتابهای واژه شناسی پزشکی 

 

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

 *** 

 عینی تشریحی

ه گسترد

 پاسخ

*** 

 کوته پاسخ

*** 

 چند گزینه ای

*** 

 جورکردنی

*** 

 صحیح / غلط

*** 

  نمره(: 20بارم بندی نمره ) از 

 ، برابر ...... می باشد(.20) نمره قبولی از    

با نظر حضور و غیاب کالسی: 

 اساتید مدرس
 ساتید مدرسبا نظر ا و پروژه: عملی انجام تکالیف با نظر اساتید مدرس  :مشارکت کالسی

 نمره 20 امتحان پایان ترم: -امتحان میان ترم: -کوئیز:

 :موارد سایر
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 :زبان تخصصی جدول زمانی ارائه برنامه

شماره 

 جلسه

روش 

 ارائه

 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 

مکان 

 ارائه
 مدرس )مدرسان(  عنوان جلسه 

20/6/1401 سخنرانی 1 وط به واژگان اهیم و مبانی کلی مربمف  16-13 

، نحوه ساختار واژگان پزشکی-پزشکی

ترکیب کردن پیشوندهاو ریشه کلمات و 

 پسونده و ساخت واژگان

 دکتر مریم حسن

27/6/1401 سخنرانی 2 مروری بر پیشوندها و پسوندها رایج،   16-13 

روش های حدس زدن معانی، مخفف سازی و 

کاربرد آنها در واژه شناسی پزشکی، 

 ن واژگان پزشکی نحوه جمع بست

 دکتر مریم حسن

وازه های مربوط به عوامل بیماریزا و   13-16 1401/7/3 سخنرانی 3

 بیماریهای رایج
 دکتر مریم حسن

10/7/1401 سخنرانی 4 واژه های مربوط به حوزه داروسازی   16-13 

 بالینی ، کنترل دارو
 دکتر مریم حسن

17/7/1401 سخنرانی 5 ط به حوزه بیوتکنولوژی واژه های مربو  16-13 

 دارویی
 دکتر علی شرفی

24/7/1401 سخنرانی 6 به منظور  abstractاشنایی با ساختار   16-13 

ارائه در همایشها و مجالت و نکات 

 کلیدی نگارش آن

نرگس  دکتر

 فروزیده

1/8/1401 سخنرانی 7 چگونگی یافتن مرجع ضمیر در جمالت مرکب   16-13 

ری اجزای کالم یادگی  -و پاراگراف ها

 در جمله

نرگس دکتر 

 فروزیده

8/1401/ 8 سخنرانی 8 به   adjective clausesیادگیری ساختارهای   16-13 

، یادگیری defining and non-definingصورت 

 time clause andساختاری های کوتاه شده 

adverbial clause 

نرگس دکتر 

 فروزیده

8/1401/ 15 سخنرانی 9 ی اجزا مختلف ساختار جمله و یادگیر  16-13 

 یادگیری ساختارهای  -پاراگراف

inversion یادگیری ساختارهای ،

Nominalization 

نرگس دکتر 

 فروزیده

8/1401/ 22 سخنرانی 10  دکتر شهره محبیواژه های مربوط به حوزه شیمی، نحوه   16-13 
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 نامگذاری داروها

8/1401/ 29 سخنرانی 11 ط به حوزه آنالیز واژه های مربو  16-13 

 دستگاهی، شیمی دارویی
 دکتر شهره محبی

6/9/1401 سخنرانی 12  دکتر ثمینه جعفری واژه های مربوط به حوزه فارماکوگنوزی  16-13 

13/9/1401 سخنرانی 13 واژه های مربوط به حوزه داروسازی   16-13 

 صنعتی، اشکال دارویی، فارماکوکینتیک 
 فرامرز دوبختیدکتر 

نرانیسخ 14  20/9/1401 آشنایی با مکالمات ابتدایی در   16-13 

 داروخانه، بالین و همایش ها

 فرامرز دوبختیدکتر 

27/9/1401 سخنرانی 15  professionalآشنایی اولیه با مذاکرات و   16-13 

communication در مجامع 

 فرامرز دوبختیدکتر 

4/10/1401 سخنرانی 16 دکتر سید جمال  سمشناسیوزه واژه های مربوط به ح  16-13 

 حسینی

  امتحان پایان ترم     

  امتحان پایان ترم   00/00/1401  

 00/00/1401        تاریخ امتحان پایان ترم:     00/00/1401               تاریخ امتحان میان ترم:  

 


