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دانشکده/ مرکز پزشکی

گروه آموزشی: زبان انگلیسی

Course Plan  طرح درس دوره

مشخصات فراگیران مشخصات درس

دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی: پزشکی عنوان واحد درسی: زبان پیش دانشگاهی 

رشته تحصیلی: پزشکی نوع واحد درسی عمومی

مطقع تحصیلی: دکترای حرفه ای کارورزی: کارآموزی: عملی:  نظری:2 تعداد واحد

سایر کارورز کارآموز
ترم 

تحصیلی
کارورزی: کارآموزی: عملی:  تعداد ساعت       نظری: 34

اول پیشنیاز:  - کد درس:

سایر: سایر:

مشخصات مسؤل درس

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی نام و نام خانوادگی: علی سلطانی

رتبه علمی:  دانشیار مقطع تحصیلی: دکتری

soltani@zums.ac.ir :پست الکترونیک شماره تماس: 

محل کار:   دانشکده پزشکی -گروه زبان انگلیسی

نام و نام خانوادگی مدرس(مدرسان):  علی سلطانی

بازنگری بر اساس نیاز جامعه:
تاریخ تدوین طرح 

درس:
نحوه برگزاری دوره:

شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  ترکیبی مجازی حضوری
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1401/6/20 

اهداف آموزشی

هدف کلی: آشنایی فراگیران با زبان انگلیسی در حوزه رشته پزشکی

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

حیطه شناختی: 

وازگان و عبارات کلیدی مربوط به حوزه پزشکی را بشناسد. 
وازگان و عبارات کلیدی مربوط به زبان عمومی را بشناسد. 

جمالت و متون کوتاه انگیسی را به فارسی ترجمه کند. 

نکات دستوری و گرامری مهم و کلیدی درس را در جمالت تشخیص دهد. 

بعضی از بندهای مربوط به متن های دروس را بازگو کند. 

متن ها و جمالت را به طور روان بخواند. 

حیطه عاطفی: 

فراگیر نسبت به آموزش زبان انگلیسی عالقه داشته باشد. 
از خواندن متون انگلیسی و ترجمه آن لذت ببرد. 

با اشتیلق در مباحث درسی مشارکت کند. 

حیطه روانی حرکتی: 

فراگیر قادر باشد به سواالت مدرس و دیگر دانشجویان پاسخ دهد. 
یک ارایه کوتاه به انگلیسی در کالس داشته باشد. 

تمرینات مربوط به دروس را حل کند. 

روش های تدریس:

سخنرانی                                                                          پرسش و پاسخ                                                                                             

بحث گروهی                                                                         ایفای نقش                                                         نمایش عملی                                                                                     

              Bedside                 کارگاه آموزشی                                                                               بیمار شبیه سازی شده
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                            teaching

 سایر                          ( بنویسید):                  

مواد و وسایل آموزشی:

کتاب، اسالید، پاور پوینت، وایت بورد، فیلم و انیمیشن

تجارب یادگیری (حین تدریس):

روخوانی و روان خوانی متون

ترجمه متون

تلفظ صحیح واژگان

معنی و معادل فارسی واژگان و اصطالحات

حل تمارین کتاب

بازگویی مباحث بعضی متون درسی به انگلیسی و فارسی

تکالیف یادگیری (بعد تدریس):

مرور مطالب بحث شده در کالس.

پیش مطالعه و آمادگی برای جلسه بعد.

ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

انتظارات: حضور به موقع، کامل و فعال در کالس ها

مجازها: ورود و خروج از کالس (در صورت اضطرار)

محدودیتها: چک کردن و همینطور صحبت کردن با موبایل

توصیههای ایمنی (دروس عملی/آزمایشگاهی/بالینی/عرصه):
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فهرست منابع درسی:

Cover to cover one 

 

روش ارزیابی:

آزمون کتبی
مصاحبه 

( شفاهی)

مشاهده عملکرد

 (چک لیست)

عینی تشریحی

صحیح / 

غلط
جورکردنی

چند گزینه ای
پرکردن جاخالی

کوتاه 

پاسخ

گسترده 

پاسخ

--------- ------

بارم بندی نمره ( از ٢٠ نمره): 

   ( نمره قبولی از ٢٠، برابر ...... می باشد).

انجام تکالیف عملی و پروژه: 3 نمره در پایان 

ترم
مشارکت کالسی:   حضور و غیاب کالسی: 

امتحان پایان ترم: 12 امتحان میان ترم: ٥ نمره کوئیز: 

جدول زمانی ارائه برنامه:

مدرس (مدرسان)  عنوان جلسه  مکان ارائه ساعت ارائه 
تاریخ
 ارائه

روش 
ارائه

شماره 
جلسه

Introduction to the course 10-12 1401/7/25 حضوری ١

Unit 1 Part 1 10-12 1401/8/2 حضوری ٢

Unit 1 Part 2 10-12 1401/8/9 حضوری ٣

Unit  2 Part 1 10-12 1401/8/16 حضوری ٤

Unit 2 Part 2 10-12 1401/8/23 حضوری ٥
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Unit 3 Part 1 10-12 1401/8/30 حضوری ٦

Unit 3 Part 2 10-12 1401/9/7 حضوری ٧

Unit 4 Part 1 10-12 1401/9/14 حضوری ٨

Unit 4 Part 2 10-12 1401/9/21 حضوری ٩

Unit 5 Part 1 10-12 1401/9/29 حضوری ١٠

Unit 5 Part 2 10-12 1401/10/5 حضوری ١١

Unit 5 Part 3 10-12 1401/10/12 حضوری ١٢

Unit 6 Part 2 10-12 1401/10/19 حضوری ١٣

Unit 6 Part 3 10-12 1401/10/26 حضوری ١٤

Unit 6 Part 3 10-12 1401/11/3 حضوری ١٥

Unit 7 Part 1 10-12 1401/11/10 حضوری ١٦

Unit 7 Part 2 10-12 1401/11/17 حضوری ١٧

Final Exam Units 1-10 تاریخ امتحان پایان ترم عملی:       99/11/9      تاریخ امتحان میان ترم:          




