دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
دانشكده پيراپزشكي-معاونت آموزشی

فرم خالصه تدوين طرح درس استاد در نيمسال اول 96-97
عملی گروه آموزضی  : :زبان انگلیطی
تعداد کل واحد  2 :تئوری *
عنوان درس :زبان تخصصی پرستاری


اهداف کلی درس  :الف  :آغنا کردن دانػجٌیان با مفيٌم ً کاربرد تعداد قابل تٌجيی از ًاژگان پیص نیبز  : :زبان انگلیطی عمٌمی
تخصصی انگلیطی در زمینه ی متون تخصصی پرستاری  -ج :آمٌزظ تکنیک ىائی
کو دانػجٌیان بتٌانند با بکارگیری آنيا متٌن انگلیطی تخصصی رابا ضيٌلت ًضرعت
بیػتری بخوانند  -د :آمٌزظ کلی در مٌرد اصٌل یادگیری اصطال حا ت پسغکی

رضته و مقطع تحصیلی دانطجویبن  :کبرضنبسی پرستاری
جلسه

نبم مدرس:

رئوس مطبلب

فب طمه فبضلی

روش تدریس

وسبیل کمک آموزضی
مورد استفبده

1

شرح برنامه کالس وروش ارزشیابی – معرفی کتاب و مطالب
مورد تدریس

2

تدریس (Pages10-12 & P.8-Exercise B)Unit 1

طبق روشی که در اخرین

بخش این فرمشرح داده
شذه است.

Homework: pages 13-15

3

–Pages1-4 / Homework: pages 4-7تکمیل تدریس درس1

4

تدریس درس ---(Pages16-17& P.26)--- /2
pages 18-21

6

تدریس بخشی ازدرس---(Pages27-28& P.38) 3
Homework: pages 29-33
انجام Quiz oneاز درس يک و Medical Prefixes
Homework: pages 35-36; 41-45
تکمیل تدریس
3
تدریس بخشی ازدرس)Pages 39-41 and page e51 ---- (4
تکمیل تدریس PP.47-49 ------- 4

7

8

آزمون ميان ترم ازدرسهای
9
11
11

Homework:

Pages 1-46 /1-4

شروع تدریس بخشی ازدرسPP.52-53;64----- 5
Homework: pages 54-58
تکمیل تدریس درسpp.60-61---- 5
انجامMedical suffixes - Quiz Two
1

Eclectic Methods
(Warm up-Using a
clip related to the
)topic of the lesson

ًیدً پروژکتور-کامپیوتر

مالحظبت

12
13

14

 شروع تدریس بخشی ازدرس pp.65-67------ 6homework: pages 67-71
انجام Quiz Twoاز درس های 4و- Medical suffixes - 5
تکمیل تدریس درسpp.73-74; p.77----------- 6
تدریس بخشی ازدرس pp.78-80;p.89------------------ 7
homework: pages 80-84

15

تدریس بخشی ازدرس pp.78-80;p.89------------------ 7

16

homework: pages 80-84
مرور درس های گذشته و پاسخگوئی به سواالت دانشجویان در مورد
درس های1-7

منبع اصلی درس ()REFRENCE
 Nursing ; Kayhani .A.R, 2003أ 1- ESP for the Students of

2- Medical Terminology; Birmingham, J .2000
1-Oxford Advance Learner’s Dictionary

منببع وابسته برای مطبلعه ()BIBLIOGRAPHY

2- Dorland Illustrated Medical Dictionary
روش ارزضیببی  :برای حضور فعال ىردانػجٌ ً رعایت نظم درکالش تا یک نمره درنظر گرفتو غده اضت.
برای ضنجع پیػرفت دانػجٌیان ،آزمٌن ىای زیردرطٌل نیطمال ازدانػجٌیان بعمل خٌاىد امد :
ردیف نام آزمون
1

آزمٌن
()Quiz1
میان ترم

3

آزمٌن
()Quiz2
آزمٌن نيائی

0

4

کٌتاه

کٌتاه

درسهای مربوط به زمان آزمون
آزمون
چيارىفتو پص از غرًع
اًل درش ىای داده غده
نیمطال
تمام درش ىای داده حدًد  8ىفتو پص از
غرًع نیمطال
غده
دًم درش ىای داده غده پص حدًد یک ماه پص از
آزمٌن میا ن ترم
ازمیان ترم
درپایان نیمطال طبق
کلیو درًش
تاریخ اعالم غده

2

نمره مربوطه (از 02نمره نهائی )
یک نمره
 4نمره
یک نمره
 13نمره

Teaching Methodology:
Based on the content of each lesson, special clips of different related materials will be selected from
the Internet sites. Generally, teaching strategies will be selected from different teaching methods such
as: Direct Method, Grammar-Translation Method etc. .

: * روش هبی تدریس
استفاده از روش آموزش "محاًره ای " درتدریص زبان انگلیطی)Reading Comprehension Techniques e.g. Skimming & Scanning Skills .etc.)– تدریص تکنیکيای درک مطلباضتفاده ازمطالب کمک آمٌزغی جيت باال بردن ضطح ميارت زبان انگلیطی دانػجٌیان براضاش ضطح دانع زبانی آنيااضتفاده ازًضایل ضمعی بصری ً ارایو مطالب کمک آمٌزغی ازطریق پاًرپٌنت-

3

