
  
 
 

 

 

 (COURSE PLANطرح دٍرُ  )

 
 

  هقذهِ:

زبان تخصصی بخطی از ویازَای امريز داوطجًیان ي محققان در سطح داوطگاَی است. بٍ دلیل ارتباطات بیه المللی گستردٌ ي 

يسیغ ػلًم در سراسر دویا ایه السام را می ومایذ تا داوطجًیان بتًاوىذ در زمیىٍ تخصصی خًد ارتباط پذیذٌ جُاوی ضذن، گسترٌ 

 ػلمی مىاسبی را برقرار ومًدٌ ي بٍ اَذاف ػلمی خًد وایل آیىذ.

 مًارد ضريی در بٍ کارگیری زبان در رضتٍ بُذاضت ػمًمی است.اصًل ي آضىایی با َذف از ایه درس 

 

 

 

 

 

 ػوَهی کبرضٌبسی بْذاضت هقطغ ٍ رضتِ تحصیلی:       ػوَهی بْذاضت  گرٍُ آهَزضی:         بْذاضت اٍز  داًطکذُ :    

 2 :  تؼذاد ٍاحذ زببى تخصصی :  ًبم درس

 ًظری ًَع ٍاحذ :

 8-11ضٌبِ ،  دٍرٍز ٍ سبػت برگساری کالس:   2ٍ 1زببى ػوَهی  پیص ًیبز:

 222کالس  -داًطکذُ بْذاضت اٍز   هکبى برگساری:

 

   هٌْذس ضَضتریبى هسئَل برًبهِ :  

 

 هٌْذس ضَضتریبى  هذرسیي) بِ ترتیب حرٍف الفبب(:

 هٌْذس ضَضتریبى   تْیِ ٍ تٌظین : 

 88/ 11/ 11تبریخ تذٍیي/ببزًگری: 

 داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ریسی درسی ٍ آهَزضی

 



 

 :ػٌبٍیي کلی ایي درس ضبهل هَارد زیر هی ببضذ 
 
 

Improving reading skills 

Improving speaking skills 
Improving writting skills 
Improving listening skills 

 

 
 

 
 

 ّذف کلی 

 آضٌبیی داًطجَیبى بب هْبرت ّبی خَاًذى ٍ درک هطلب هتَى تخصصی در حیطِ بْذاضت ػوَهی ٍ اپیذهیَلَشی

  اّذاف اختصبصی 

 

 داوطجً  در پایان ديرٌ بایذ بتًاوذ:

 هتَى تخصصی را بِ طَر رٍاى بخَاًذ

 هفَْم هتي یب هقبلِ را خالصِ ًوَدُ ٍ ارائِ دّذ

 
 ّذف کلی 

 

 آضٌبیی داًطجَیبى بب هْبرت ّبی ًگبرش تخصصی در حیطِ بْذاضت ػوَهی ٍ اپیذهیَلَشی

 

  اّذاف اختصبصی 

 

 بایذ بتًاوذ: داوطجً  در پایان ديرٌ

 یک ًبهِ اداری آهبدُ کٌذ
 یک ًوَدار یب جذٍل را بِ صَرت ػلوی تَصیف کٌذ

 
 
 
 

 

 ّذف کلی 

 

 آضٌبیی داًطجَیبى بب هْبرت ّبی صحبت کردى در حیطِ بْذاضت ػوَهی ٍ اپیذهیَلَشی

 

  اّذاف اختصبصی 

 
 داوطجً  در پایان ديرٌ بایذ بتًاوذ:

 صًرت گريَی بحث ي تبادل وظر کىذدر سًاالت مطرح ضذٌ در کالس بٍ 



 یک ومًدار یا جذيل را بٍ صًرت ػلمی بٍ صًرت ضفاَی تًصیف ومایذ.

 
 

 ّذف کلی 

 
 آضىایی داوطجًیان با مُارت َای گًش دادن تخصصی در حیطٍ بُذاضت ػمًمی ي اپیذمیًلًشی

 
 

  اّذاف اختصبصی 

 

 داوطجً  در پایان ديرٌ بایذ بتًاوذ:

 گَش دادُ ٍ بِ صَرت خالصِ ارائِ ًوبیذیک گفتگَی کَتبُ را 

 یک گفتگَی ػلوی بلٌذ را گَش دادُ ٍ ارائِ ًوبیذ
 

 

 رٍش آهَزش 
 

 سخىراوی، پخص يیذیًی آمًزضی

 

 

 ضرایط اجراء

 

  اهکبًبت آهَزضی بخص 
 ي کامپیًتر يیذيئً پريشکتًر ، تختٍ سفیذ 

 

 ُهٌْذس ضَضتریبى: آهَزش دٌّذ 

 هٌْذس ضَضتریبىهربَطِ:   اسبتیذ 

 
  هٌببغ اصلی درسی: 

Dictionaries and Glossaries that are related to Public Health, Instrumental videos, Professional 

English books, Articles 

  ارزضیابی 

 
 ًحَُ ارزضیببی         

 فؼبلیت کالسی 

 اهتحبى هیبى ترم 

 اهتحبى پبیبى ترم 

  ًحَُ هحبسبِ ًورُ کل 



مرٌ کل ضمىا وومرٌ درسی َر داوطجً با کل کالس مقایسٍ ضذٌ ي در صًرت يجًد ضؼف وسبت بٍ رفغ مطکل اقذام خًاَذ ضذ. 

 ومرٌ محاسبٍ می ضًد 20از 

 

 هقررات 

     10حذاقل ومرٌ قبًلی                                    

 0          تؼذاددفؼات مجاز غیبت در کالس            

 

 

 

 ببى تخصصیز درس زهبًبٌذی جذٍل

 ريش ارزضیابی امکاوات مًرد ویاز وحًٌ ارائٍ مذرس مًضًع جلسٍ ساػت ارائٍ تاریخ ارائٍ

14/11/98 10-8 
مُىذس  خًدمؼرفی 

 ضًضتریان

تذریس بٍ صًرت 

پرسص  -وًضتاری

 ي پاسخ

 –تختٍ سفیذ 

يیذیً  -ماشیک

 -پريشکتًر
 کامپیًتر

 امتحان پایان ترم

21/11/98 
10-8 مُىذس  تًصیف ومًدار 

 ضًضتریان

تذریس بٍ صًرت 

پرسص  -وًضتاری
 ي پاسخ

 –تختٍ سفیذ 

يیذیً  -ماشیک
 -پريشکتًر

 کامپیًتر

 امتحان پایان ترم

28/11/98 

10-8 تًصیف جذيل  

 ي فرآیىذ

مُىذس 

 ضًضتریان

تذریس بٍ صًرت 

پرسص  -وًضتاری

 ي پاسخ

 –تختٍ سفیذ 

يیذیً  -ماشیک

 -پريشکتًر

 کامپیًتر

 امتحان پایان ترم

05/12/98 

10-8 بااازگًیی ارائااٍ  

 ػلمی کًتاٌ

مُىذس 

 ضًضتریان

تذریس بٍ صًرت 

پرسص  -وًضتاری

 ي پاسخ

 –تختٍ سفیذ 

 ماشیک

 امتحان پایان ترم

12/12/98 

10-8 بااازگًیی ارائااٍ  

 ػلمی بلىذ

مُىذس 

 ضًضتریان

تذریس بٍ صًرت 

پرسص  -وًضتاری

 ي پاسخ

 –تختٍ سفیذ 

 ماشیک

پایان ترمامتحان   

19/12/97 10-8 مُىذس بااازگًیی ارائااٍ  

 ضًضتریان

تذریس بٍ صًرت 

پرسص  -وًضتاری

 ي پاسخ

 –تختٍ سفیذ 

 ماشیک

 امتحان پایان ترم



 ػلمی بلىذ

26/12/98 
10-8 بازگًیی ارائٍ  

 ػلمی بلىذ

مُىذس 

 ضًضتریان

تذریس بٍ صًرت 

پرسص  -مجازی

 ي پاسخ

 –تختٍ سفیذ 

يیذیً  -ماشیک

 -پريشکتًر

 کامپیًتر

 امتحان پایان ترم

18/01/99 10-8 بازگًیی ارائٍ  

 ػلمی بلىذ

مُىذس 

 ضًضتریان

تذریس بٍ صًرت 

پرسص  -وًضتاری

 ي پاسخ

 –تختٍ سفیذ 

 ماشیک

 امتحان پایان ترم

25/01/99 

10-8 واماااٍ وگااااری  

 ػلمی

)جلساااااااااٍ 

 مجازی(

مُىذس 

 ضًضتریان

تذریس بٍ صًرت 

پرسص  -وًضتاری

 ي پاسخ

 –تختٍ سفیذ 

 ماشیک

 امتحان پایان ترم

01/02/99 

10-8 تحلیاال وتااای   

 ٍ  مطالؼاااٍ بااا

 ريش ػلمی

مُىذس 

 ضًضتریان

تذریس بٍ صًرت 

پرسص  -وًضتاری

 ي پاسخ

 –تختٍ سفیذ 

 ماشیک

 امتحان پایان ترم

08/02/99 

10-8 مکالماااٍ باااا    

 مًضًع آزاد

مُىذس 

 ضًضتریان

تذریس بٍ صًرت 

 پرسص -وًضتاری

 ي پاسخ

 –تختٍ سفیذ 

 ماشیک

 فؼالیت کالسی

15/02/99 

10-8 مکالماااٍ باااا    

 مًضًع آزاد

مُىذس 

 ضًضتریان

تذریس بٍ صًرت 

پرسص  -وًضتاری

 ي پاسخ

 –تختٍ سفیذ 

 ماشیک

 فؼالیت کالسی



15/2/98 10-8 مُىذس  ترمیىًلًزی 

 ضًضتریان

تذریس بٍ صًرت 

پرسص  -وًضتاری

 ي پاسخ

 –تختٍ سفیذ 

 ماشیک

پایان ترمامتحان   

22/2/99 

10-8  ترمیىًلًزی 

)جلساااااااااٍ 

 مجازی(

مُىذس 

 ضًضتریان

تذریس بٍ صًرت 

پرسص  -وًضتاری

 ي پاسخ

 –تختٍ سفیذ 

 ماشیک

 امتحان پایان ترم

29/2/99 

10-8 ارائاااٍ مقالاااٍ   

ػلمی بٍ زباان  

 وگلیسیا

)جلساااااااااٍ 

 مجازی(

مُىذس 

 ضًضتریان

تذریس بٍ صًرت 

پرسص  -وًضتاری

 ي پاسخ

 –تختٍ سفیذ 

 ماشیک

 امتحان پایان ترم

23/3/99 

10-8 امتحااان پایااان  

 ترم

)متؼاقب اػالم 

 آمًزش(

مُىذس 

 ضًضتریان

تذریس بٍ صًرت 

پرسص  -وًضتاری

 ي پاسخ

 –تختٍ سفیذ 

 ماشیک

 امتحان پایان ترم

بخص 
speaking 

23/3/99 

10-8 امتحااان پایااان  

 ترم

مُىذس 

 ضًضتریان

تذریس بٍ صًرت 

پرسص  -وًضتاری

 ي پاسخ

 –تختٍ سفیذ 

 ماشیک

 امتحان پایان ترم

 بخص کتبی



)متؼاقب اػالم 

 آمًزش(

 

 

 

 

 

 

 

 


