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 .................علوم پزشکی زنجان..............پزشکی ..مرکز/ دانشکده

 ........... 1تخصصی ...........................................زبان انگلیسی: .گروه آموزشی

  Course Planطرح درس دوره 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پزشکی: مرکز آموزشی درمانی/ دانشکده 1زبان اختصاصی : عنوان واحد درسی

 پزشکی  :رشته تحصیلی نظری: نوع واحد درسی

 علوم پایه  :مطقع تحصیلی 0:کارورزی 0:کارآموزی 0:عملی 3:نظری تعداد واحد

     تعداد ساعت
   

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی 0:کارورزی 0:کارآموزی :عملی 52:نظری

کد 

:درس
15101451 

    دوم عمومیزبان :  پیشنیاز

 :سایر بیست و شش جلسه دو ساعته :سایر

 مشخصات مسؤل درس

 آموزش زبان انگلیسی :رشته تحصیلی دکتر گیتی کریمخانلویی :نام و نام خانوادگی

 استادیار :رتبه علمی :مقطع تحصیلی

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

 :   محل کار

 دکتر گیتی کریمخانلویی(:  مدرسان)مدرسنام و نام خانوادگی 

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

 :شماره جلسات بازنگری شده تاریخ  شهریور ماه 15 ترکیبی مجازی حضوری

 تمامی جلسات 7/7/99   # 

ف آموزشی  اهدا
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  :هدف کلی

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

 :حیطه شناختی ❖

● . 
 :حیطه عاطفی ❖

● . 
 :حیطه روانی حرکتی ❖

● . 

 روش اهی تدریس:

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

                                  Bedside teachingبیمار شبیه سازی شده                                                                                                         

 ساری) بنویسید(:                   

 مواد و وسایل آموزشی:

 اسالید پاور پوینت ، فیلم ، وایت بورد 

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 رپسش و پاسخ رد مورد فیلم ، کار با انواع وسایل کمک آموزشی دادکشنه 

کالیف یادگیری) بعد تدریس(:  ت

 طراحی مدیا اه و ربانهم اهی مرتبط با ردس ، رپسش 

 

 

 ضوابط آموزشی و سیاست اهی مدرس
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کالیف ، عدم غیبت بی مورد ، شرکت فعال و پویا رد مباحث آموزشی ، طرح سوال و ابهامات مرتبط با آم  ااظتنرات: حضور  وزش ، اراهئ ااقتند و پیشنهاد جهت بهبود کیفیت تدریس هب موقع رد کالس ، انجام هب موقع ت

 : رعایت اصول حضور رد کالسمجازاه

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

 توصیههای ایمنی )ردوس عملی/آزمااگشیهی/بالینی/رعهص(:

 

 فهرست منابع ردسی:

❖ Medical Terminology 

❖ Professional English in use 

 :روش ارزیابی

 مشاهده عملکرد

 (چک لیست) 

 مصاحبه 

 (شفاهی) 
 آزمون کتبی

✔  

 عینی تشریحی

 گسترده

 پاسخ
 غلط/ صحیح  جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ

 (: نمره 20از ) بارم بندی نمره 

 (.می باشد... 10...، برابر 20نمره قبولی از )    

وظیفه : حضور و غیاب کالسی

 .دانشجو است
 1: انجام تکالیف عملی و پروژه 2:مشارکت کالسی

 17: امتحان پایان ترم : امتحان میان ترم 0:کوئیز

 درس پروفشنال 24حذفی از :سایر موارد

 

 جدول زمانی اراهئ ربانهم:

شماره 

 جلسه
روش 

 ارائه
 تاریخ

 ارائه 
ساعت 

 ارائه 
مکان 

 ارائه
 ( مدرسان)مدرس  عنوان جلسه 
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 Introduction to Medical Terminology Chapter 1  10تا  8 6/18 مجازی 1

Professional English in use: lesson 1 

 کریمخانلویی

 Medical Terminology: Chapter 2  3تا  1 6/18 مجازی 2

Professional English in use: lesson 2 

 کریمخانلویی

 Medical Terminology: Chapter 3   10تا  8 6/25 مجازی  3

Professional English in use: lesson 3 

 کریمخانلویی

 Medical Terminology: Chapter 3 (continued)   3تا  1 6/25 مجازی  4

Professional English in use: lesson 4 

 کریمخانلویی

 Medical Terminology: Chapter 3   10تا  8 7/1 مجازی  5

Professional English in use: lesson review 

 کریمخانلویی

 Medical Terminology: Chapter 4  3 تا 1 7/1 مجازی 6

Professional English in use: lesson 5 

 کریمخانلویی

 Medical Terminology: Chapter 4  10تا  8 7/8 مجازی  7

Professional English in use: lesson 6 

 کریمخانلویی

 Medical Terminology: Chapter 5  3تا  1 7/8 مجازی  8

Professional English in use: lesson 7 

 کریمخانلویی

 Medical Terminology: Chapter 6   10تا  8 7/15 مجازی 9

Professional English in use: lesson 8 

 کریمخانلویی

 Medical Terminology: Chapter 6 (Continued)  3تا  1 7/15 مجازی  10

Professional English in use: lesson 9 

 کریمخانلویی

 Medical Terminology: chapter 7  10تا  8 7/22 مجازی  11

Professional English in use: lesson 10 

 کریمخانلویی

 Medical Terminology: Chapter 7 (Continued)  3تا  1 7/22 مجازی 12

Professional English in use: lesson 11 

 کریمخانلویی

 Medical Terminology: chapter 8   10تا  8 7/29 مجازی 13

Professional English in use: lesson 12 

 کریمخانلویی

 Medical Terminology: Chapter 8   3تا  1 7/29 مجازی 14

Professional English in use: lesson 13 

 کریمخانلویی

 Medical Terminology: chapter 9  10تا  8 8/6 مجازی  15

Professional English in use: 

 کریمخانلویی

 Medical Terminology: chapter 9 (Continued)   3تا  1 8/6 مجازی  16

Professional English in use: lesson 14 

 کریمخانلویی
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 Medical Terminology: chapter 10   10تا  8 8/13 یمجاز 17

Professional English in use: lesson 15 

 کریمخانلویی

 Medical Terminology: Chapter 10(continued)  10تا 8 8/13 مجازی  18

Professional English in use: lesson 16 

 کریمخانلویی

 Medical Terminology: chapter 11   10تا  8 8/20 مجازی  19

Professional English in use: lesson 17 

 کریمخانلویی

 Medical Terminology: Chapter 11 (continued)   10تا  8 8/20 مجازی 20

Professional English in use: lesson 18 

 کریمخانلویی

 Medical Terminology chapter 12   10تا  8 8/27 مجازی  21

Professional English in use: lesson 19 

 کریمخانلویی

 Medical Terminology: chapter 12 (continued)   10تا  8 8/27 مجازی 22

Professional English in use: lesson 20 

 کریمخانلویی

 Medical Terminology: chapter 13   10تا  8 9/4 مجازی  23

Professional English in use: lesson 21 

 کریمخانلویی

 Medical Terminology: Chapter 13  10تا  8 9/4 مجازی  24

Professional English in use: lesson 22 

 کریمخانلویی

 Medical Terminology: Chapter 14   10تا  8 9/11 مجازی 25

Professional English in use: lesson 23 

 کریمخانلویی

 کریمخانلویی Review   10تا  8 9/11 مجازی 26

 07 / 04 / 1399:            تاریخ امتحان پایان ترم  

 


