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

فرم خالصه تدوین طرح درس استاد در نيمسال 49-49
عنوان درس :زبان تخصصی اپتومتری

تعداد کل واحد 2 :

تئوری *

گروه آموزشی  : :زبان انگلیسی

عملی 

اهداف کلی درس  :الف  :آشنا کردن دانشجویان با مفهوم و کاربرد تعداد قابل توجهی از واژگان تخصصی انگلیسی در پیش نیاز  : :زبان انگلیسی عمومی
زمینه ی اپتومتری از طریق شنیدن وخواندن متون تخصصی  -ب :آموزش تکنیک هائی که دانشجویان بتوانند
با بکارگیری آنها متون انگلیسی تخصصی رابا سهولت وسرعت بیشتری از طریق شنیدن وخواندن بفهمند -ج:
افزایش مهارت دانشجویان درصحبت کردن و درک شنیدن ازطریق سواالت مطرح شده توسط استاد و پاسخ به این
سؤاالت انگلیسی و همچنین ارائه خالصه پارگراف ها توسط دانشجویان
رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان  :کارشناسی  ،اپتومتری
جلسه
1

نام مدرس/مدرسین :

رئوس مطالب

فرح صائمیان

روش تدریس

شرح برنامه کالس وروش ارزشیابی – معرفی کتاب د رسی و منابع وابسته به درس

طبق روش توضیح داده شده
درآخربخش این فرم(روش های
تدریس)
"

2
تدریس بخشی ازدرس 1با عنوان

Anatomy and Physiology of the Eye

3

تکمیل درس 1باعنوان Anatomy and Physiology of the Eye
وحل تمرینات لغات مربوط به بخش اول درس 1

4

تدریس بخشی از درس 4با عنوان

5

تکمیل درس  4و انجام  Quiz oneازدرس 1

6

حل تمرینات درس 4و تدریس بخش اول درس  6با عنوان

7

ادامه تدریس درس  6و حل تمرینات مربوط به بخش اول درس 6

8

تدریس درس بخشی از درس 7با عنوان

"

Basic Ophthalmologic Examination

"
"

Retinoscopy

"
"

Case History

"

وسایل کمک آموزشی مورد استفاده
ویدئو White Board,Marker ,
پروژکتور و پاورپوینت

مالحظات

9

آزمون میان ترم ازدروس  6 ، 4،1و حل تمرینات مربوط به درس 7

"

11

تکمیل درس  7با عنوان

Case History

"

11

تدریس بخش اول درس  12با عنوان The Role of the Optometrist ………………………..

"

12

تکمیل درس 12و حل تمرینات مربوط به بخش اول درس 12

"

13

انجام  Quiz 2ازدرس  7و ارائه سخنرانی توسط دانشجویان داوطلب ()Bonus

"

14

تدریس بخش اول درس  13با عنوان

Strabismus: Time of Onset

"

15

تکمیل درس  13و حل تمرینات مربوط به بخش اول درس 13

"

16

حل تمرینات مربوط به بخش  2درس  13و ارائه سخنرانی توسط دانشجویان داوطلب درزمینه

"

اپتومتری()Bonus
17

مرور درس های گذشته و پاسخگوئی به سواالت دانشجویان در مورد درس های مذکور

"

منبع اصلی درس ()REFRENCE
)1-English for the students of Optometry ,by Shokrpoor, N & Sadigh, F(LL 1,4,6,7,12,13

منابع وابسته برای مطالعه ()BIBLIOGRAPHY

1-Oxford Advanced Learner’s Dictionary
2- Dorland Illustrated Medical Dictionary

-3منابع جدید استخراج شده ازاینترنت درزمینه اپتومتری
 -4فرهنگ نشرنو ،محمدرضا جعفری

-

روش ارزشیابی  :برای حضور فعال هردانشجو و رعایت نظم درکالس تا یک نمره درنظر گرفته شده است.
برای سنجش پیشرفت دانشجویان ،آزمون های زیردرطول نیسمال ازدانشجویان بعمل خواهد امد :
نمره مربوطه (از 02نمره نهائی )
درسهای مربوط به آزمون زمان آزمون
ردیف نام آزمون
شروع
از
پس
چهارهفته
شده
داده
های
درس
)
Quiz1
(
اول
کوتاه
آزمون
یک نمره
1
نیمسال
تمام درس های داده شده
میان ترم
حدود  8هفته پس از شروع  5نمره
0
نیمسال
آزمون کوتاه دوم ( )Quiz2درس های داده شده پس حدود یک ماه پس از آزمون یک نمره
3
میا ن ترم
ازمیان ترم
درپایان نیمسال طبق تاریخ  12نمره
کلیه دروس
آزمون نهائی
4
اعالم شده
* روش های تدریس  :درهرجلسه ازدرس از دانشجویان خواسته میشود برای جلسه بعدی بخشی ازهردرس را (حدود  9صفحه) درمنزل مطالعه کنند و تمرین های مربوطه رانیز
انجام دهند .درجلسه بعدی کالس ،متن درس ،پاراگراف به پاراگراف  ،برای ارائه تلفظ صحیح جمالت و کلمات توسط استاد خوانده شده و ساختارها و لغات پیچیده با استفاده از ارائه
مترادف ها  ،متضاد ها ،ریشه یابی و  Paraphraseبه دانشجویان توضیح داده خواهد شد  ،سپس برای اطمینان ازدرک مطلب ازدانشجویان سؤاالتی پرسیده خواهد شد و سپس از
یکی ازدانشجویان خواسته میشود تا خالصه ای از پاراگراف را ارائه دهد  .این کار تا پایان متن ادامه خواهد داشت درپایان درس به دانشجویان فرصت داده میشود تا درمورد پاسخ
به سواالت متن فکر کرده و گزینه صحیح را انتخاب کنند  .درپایان از دانشجویان خواسته میشود تا برای جلسه بعد پاسخ های مربوط به سؤاالت لغات ارائه شده را برای جلسه بعد
آماده کنند  ،ضمنا" از آنان خواسته میشود تا متن مورد نظر برای تدریس جلسه بعد را مرور کرده و در مورد پاسخ به سؤاالت آن متن فکر کنند .عالوه براین درهرجلسه درمورد مطالب
تدریس شده درجلسه قبل سؤاالتی از دانشجویان پرسیده میشود و برای آنان نمرۀ کالسی لحاظ میگردد .

