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 داوشکذي پسشکی

 زبان اوگلیطی: گرَي آمُزشی

  Course Planطرح درش دَري 

0011-0010 

 مشخصات فراگیران مشخصات درش

 پسشکی: مرکس آمُزشی درماوی/ داوشکذي 0زبان اختصاصی : ػىُان َادذ درضی

 پسشکی  :رشتً تذصیلی وظری: وُع َادذ درضی

 ػلُم پایً  :مطقغ تذصیلی :کارَرزی :کارآمُزی 1:ػملی 3:وظری تؼذاد َادذ

 ضایر کارَرز کارآمُز ترم تذصیلی :کارَرزی :کارآمُزی :ػملی :وظری        تؼذاد ضاػت

    دَم زبان ػمُمی:  پیشىیاز :کذ درش

 :ضایر :ضایر

 مشخصات مطؤل درش

 آمُزظ زبان اوگلیطی :رشتً تذصیلی دکتر گیتی کریمخاولُیی :وام َ وام خاوُادگی

 یارداوش :رتبً ػلمی دکترا:مقطغ تذصیلی

 ghiti@zums.ac.ir:پطت الکترَویک :شماري تماش

 داوشکذي پسشکی:   مذل کار

 دکتر گیتی کریمخاولُیی(:  مذرضان)وام َ وام خاوُادگی مذرش

 :بازوگری بر اضاش ویاز جامؼً :تاریخ تذَیه طرح درش :وذُي برگساری دَري

 :شماري جلطات بازوگری شذي تاریخ  33/6/011 ترکیبی مجازی دضُری

  **  33/6/011  

ف آموزشی   اهدا
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  :ٌذف کلی 

 :قادر باشىذ( ان)در پایان بروامً آمُزشی، اوتظار می رَد فراگیر (:رفتاری)اٌذاف اختصاصی  ❖

 . .متُن اوگیطی پسشکی  را با تلفع صذیخ  قرائت کىىذ 

 .متُن اوگلیطی پسشکی را بً صُرت رَان ترجمً کىىذ 

 .متُن اوگلیطی را خُاوذي َ بً زبان اوگلیطی بازگُیی کىىذ 

 .َاژگان تخصصی پسشکی را ریشً یابی کىىذ 

 ٍُم َاژگان تخصصی پسشکی را بً زبان اوگلیطی تؼریف کىىذ.مف 

 .در باري مُضُػات پسشکی تذریص شذي برادتی بً زبان اوگلیطی صذبت کىىذ 

 .ضاختار زبان اوگلیطی را در وُشتً ٌای خُد اضتفادي کىىذ 

 .بخشهاایی از دروس تعیین شده را در  قالب نوشتار خالصه نمایند 
 

●  

 روش اهی تدریس: 

گاه آموزشی                                                                                                            نمایش عملی                                                                                                                کار                                                                                                    ایفای نقش                                                                                                                                                                         بحث گروهی                                                                                                                                                                                                                                   رپسش و پاسخ                                                                                                                        سخنرانی                                                                                                                      

                                  Bedside teachingسازی شده                                                                        بیمار شبیو 

 ساری) بنویسید(:                   

 مواد و وسایل آموزشی: 

 اسالید پاور پوینت ، فیلم ، وایت بورد 

 تجارب یادگیری )حین تدریس(: 

 پرسش و پاسخ در مورد فیلم  ىای تخصصی پزشکی 

 Role playing 

کالیف یادگیری) بعد تدریس(:   ت

 بازگُیی خالصً ٌای درَش

 اوجام تکالیف کتاب َ ارائً بً مُقغ بً اضتاد

 و  team-based learningتهیه کنفرانسهای گروهی و شرکت فعاالنه در 
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 ضوابط آموزشی و سیاست اهی مدرس 

اوتظارات: دضُر بً مُقغ در کالش ، اوجام بً مُقغ تکالیف ، ػذم غیبت بی مُرد ، شرکت فؼال َ پُیا در مبادث آمُزشی ، 

 طرح ضُال َ ابٍامات مرتبظ با آمُزظ ، 

 ارائً اوتقاد َ پیشىٍاد جٍت بٍبُد کیفیت تذریص َ  کالش: رعایت اصول حضور در مجازها

 اجتناب از خوردن و آشامیدن در کالس ، سایلنت نمودن موبایل ، عدم صحبت با موبایل محدودیتها:

 فهرست منابع ردسی: 

 Medical Terminology (8thor 9th edition)  

❖ Professional English in use 

 :ارزیابی رَظ 

 مشاٌذي ػملکرد 

 (چک لیطت) 

 مصادبً 

 (شفاٌی) 
 آزمُن کتبی

 

✔ ✔ 

 ػیىی تشریذی

گطتردي  

 پاضخ
 غلظ/ صذیخ  جُرکردوی چنذ گزینو ای کوتاه پاسخ

 ومري  31از  بارم بىذی ومري 

 

دضُر :دضُر َ غیاب کالضی 

 .َظیفً داوشجُ اضت در کالش
 0: َ پرَژي اوجام تکالیف ػملی 0:مشارکت کالضی

 08: امتذان پایان ترم 0:امتذان میان ترم :کُئیس 

 :ضایر مُارد 

 جدول زمانی اراهئ ربانهم:

شماري 

 جلطً
رَظ 

 ارائً
 تاریخ

 ارائً 
ضاػت 

 ارائً 
مکان 

 ارائً
 ( مذرضان)مذرش  ػىُان جلطً 

 وُیذ 12-10 37/00/011 ترکیبی 1
 َ

کالش 

013 

Introduction to Medical Terminology Chapter 1 

Professional English in use: lesson 1 

دکتر گیتی 

 کریمخانلویی

 وُیذ 15-13 37/00/011 ترکیبی 2
 َ

Medical Terminology: Chapter 2  دکتر گیتی

 کریمخانلویی
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کالش 

013 
Professional English in use: lesson 2 

/10/03 ترکیبی 3
0011 

 وُیذ 10-12
 َ

کالش 

013 

Medical Terminology: Chapter 3 

Professional English in use: lesson 3 

دکتر گیتی 

 کریمخانلویی

 وُیذ 15-13 0/03/011 ترکیبی 4
 َ

کالش 

013 

Medical Terminology: Chapter 3 (continued) 

Professional English in use: lesson 4 

دکتر گیتی 

 کریمخانلویی

 وُیذ 12-10 5/07/00 ترکیبی 5
 َ

کالش 

013 

Medical Terminology: Chapter 0 

Professional English in use: lesson review 

دکتر گیتی 

 کریمخانلویی

 وُیذ 15-13 5/07/00 ترکیبی 6
 َ

کالش 

013 

Medical Terminology: Chapter 4(continued) 

Professional English in use: lesson 5 

دکتر گیتی 

 کریمخانلویی

 وُیذ 12-10 12/07/00 ترکیبی 7
 َ

کالش 

013 

Medical Terminology: Chapter 4(continued) 

Professional English in use: lesson 6 

دکتر گیتی 

 کریمخانلویی

 وُیذ 15-13 12/07/00 ترکیبی 8
 َ

کالش 

013 

Medical Terminology: Chapter 5 

Professional English in use: lesson 7 

دکتر گیتی 

 کریمخانلویی

 وُیذ 12-10 19/07/00 ترکیبی 9
 َ

کالش 

013 

Medical Terminology: Chapter 5(continued) 

Professional English in use: lesson 8 

دکتر گیتی 

 کریمخانلویی

 وُیذ 15-13 19/07/00 ترکیبی 10
 َ

کالش 

013 

Medical Terminology: Chapter 6  

Professional English in use: lesson 9 

دکتر گیتی 

 کریمخانلویی

 وُیذ 12-10 26/07/00 ترکیبی 11
 َ

کالش 

013 

Medical Terminology: chapter 6(Continued) 

Professional English in use: lesson 10 

دکتر گیتی 

 کریمخانلویی

 وُیذ 15-13 26/07/00 ترکیبی 12
 َ

کالش 

013 

Medical Terminology: Chapter 7  

Professional English in use: lesson 11 

دکتر گیتی 

 کریمخانلویی

 وُیذ 12-10 3/08/00 ترکیبی 13
 َ

کالش 

013 

Medical Terminology: chapter 7(Continued) 

Professional English in use: lesson 12 

دکتر گیتی 

 کریمخانلویی

 وُیذ 15-13 3/08/00 ترکیبی 14
 َ

کالش 

Medical Terminology: Chapter 7(Continued) 

Professional English in use: lesson 13 

دکتر گیتی 

 کریمخانلویی
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013 

 وُیذ 12-10 10/08/00 ترکیبی 15
 َ

کالش 

013 

Medical Terminology: chapter 8 

Professional English in use: 

دکتر گیتی 

 کریمخانلویی

 وُیذ 12-10 17/08/00 ترکیبی 16
 َ

کالش 

013 

Medical Terminology: chapter 8 (Continued) 

Professional English in use: lesson 14 

دکتر گیتی 

 کریمخانلویی

 وُیذ 12-10 24/08/00 ترکیبی 17
 َ

کالش 

013 

Medical Terminology: 8 (Continued) 

Professional English in use: lesson 15 

دکتر گیتی 

 کریمخانلویی

 وُیذ 12-10 1/09/00 ترکیبی 18
 َ

کالش 

013 

Medical Terminology: Chapter 9 

Professional English in use: lesson 16 

دکتر گیتی 

 کریمخانلویی

 وُیذ 12-10 8/09/00 ترکیبی 19
 َ

کالش 

013 

Medical Terminology: chapter 9(continued) 

Professional English in use: lesson 17 

دکتر گیتی 

 کریمخانلویی

 وُیذ 12-10 15/09/00 ترکیبی 20
 َ

کالش 

013 

Medical Terminology: Chapter 9 (continued) 

Professional English in use: lesson 18 

دکتر گیتی 

 کریمخانلویی

 وُیذ 12-10 22/09/00 ترکیبی 21
 َ

کالش 

013 

Medical Terminology chapter 11 

Professional English in use: lesson 19 

دکتر گیتی 

 کریمخانلویی

 وُیذ 12-10 29/09/00 ترکیبی 22
 َ

کالش 

013 

Medical Terminology: chapter 11(continued) 

Professional English in use: lesson 20 

دکتر گیتی 

 کریمخانلویی

 وُیذ 12-10 6/10/00 ترکیبی 23
 َ

کالش 

013 

Medical Terminology: chapter 11(continued) 

Professional English in use: lesson 21 

دکتر گیتی 

 کریمخانلویی

 وُیذ 12-10 13/10/00 ترکیبی 24
 َ

کالش 

013 

Medical Terminology: Chapter 11(continued) 

Professional English in use: lesson 22 

دکتر گیتی 

 کریمخانلویی

 وُیذ 12-10 20/10/00 ترکیبی 25
 َ

کالش 

013 

Medical Terminology: Review 

Professional English in use:Review 

دکتر گیتی 

 کریمخانلویی

 


