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

فرم خالصه تدوين طرح درس استاد در نيمسال دوم سال تحصيلی 9394 - 95
عىًان درس :زببن عمًمی

تعداد کل

تئًری *

ياحد  3:ياحد

عملی 

گريٌ آمًزضی :زببن اوگلیسی

پیص ویبز :ودارد

َدف کلی درس :
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اًگلیطی راتا ضِْلت ّضرعت تیػتری تخْاًٌذ ّ تفِوٌذ
د :افسایع هِارت داًػجْیاى درصحثت کردى ّ درک غٌیذى تا
گْظ کردى تَ  CDدرّش
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تدریس مقاله اول ازدرس  9با عنوان The
world’s best selling medicineاز کتاب
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تدریس مقاله دیگری از همان درس با عنوان
Fighting disease with disease
تدریس مقاله سوم ان درس با عنوان Saved
from certain death
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تدریس مقاله اول درس 2با عنوان Dolphins
 to the Rescueوانجام یک ازمون کوتاه (
 )Quizازدرس 9
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تدریس مقاله دوم از درس  2با عنوان The
 Gentle Giant from Africaوارائه نمره های
ازمون کوتاه به دانشجویان
تدریس مقاله سوم از درس  2با عنوان Animal
Detectives
تدریس مقاله اول درس 3با عنوان How the
Kiwi Got Its Name
تدریس مقاله دوم درس 3با عنوان The Fifth
Taste
آزمون میان ترم ازدرسهای1و  2ومقاله های
اول و دوم درس 3
تدریس مقاله سوم از درس 3با عنوان
Eat Less, Live Longer
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تدریس مقاله اول درس  5باعنوان Death by
internet
تدریس مقاله دوم از درس  5باعنوان
The Power of the Mind
تدریس مقاله سوم از درس  5با عنوان Miracle
 on the Hudsonو انجام ازمون کوتاه ( دوم )
از سه مقاله تدریس شده اخر
تدریس مقاله اول از درس  4کتاب Read

This 3تا عٌْاى A work of Art Finds
Its Home
تدریس مقاله دوم از درس  4کتاب Read
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مرور درس های گذشته و پاسخگوئی به سواالت
دانشجویان در مورد درس های مذکور

مىبع اصلی درس ()REFRENCE
منابع درسی0- Read This 0; Savage, A. ; U.P.,0202
Cambridge
از کتاب ردیف یک ،درش ُای  5ّ-3-0-0تذریص هیػْد.تْضیح ایٌکَ ُر یک از درضِای فْق دارای ضَ

همالَ هتفاّت هیثاغذ.
0-Read This 3; Savage, A. ; Cambridge U.P.,0202
(از کتاب ردیف  ، 0یک ًطخَ کپی فمظ ازدرش  4غاهل ضَ همالَ (صفحَ ُای 44تا  )66جِت تکثیرتَ
داًػجْیاى دادٍ خْاُذ غذ)

مىببع يابستٍ برای مطبلعٍ ()BIBLIOGRAPHY
-1Oxford Advanced Learner’s Dictionary
فرَىگ وطروً ،محمدرضب جعفری2-

ريش ارزضیببی :الف  :ترای ضٌجع پیػرفت داًػجْیاى ،آزهْى ُای زیردرطْل ًیطوال ازداًػجْیاى تعول
خْاُذ اهذ :
ردیف نام آزمون

درسهای مربوط بو زمان آزمون
آزمون

نمره
(از02
نهائی )

1

آزهْى کْتاٍ اّل ()Quiz0

درش ُای دادٍ غذٍ

0

هیاى ترم

توام درش ُای دادٍ حذّد ُ 8فتَ پص از ً 5ورٍ
غرّع ًیوطال
غذٍ

3

آزهْى کْتاٍ دّم ()quiz0

درش ُای دادٍ غذٍ پص حذّد یک هاٍ پص از یک ًورٍ
آزهْى هیا ى ترم
ازهیاى ترم

4

آزهْى ًِائی

5

جمع

کلیَ درّش

مربوطو
نمره

چِارُفتَ پص از یک ًورٍ
غرّع ًیوطال

درپایاى ًیوطال طثك ً 00ورٍ
تاریخ اعالم غذٍ
ً 09ورٍ

ب :در ضوي ترای حضور فعال ُرداًػجْ ّ رعایت نظم درکالش تا یک نمره ترای ُر داًػجْ درًظر گرفتَ
غذٍ اضت .

* ريش َبی تدریس :
* درُرجلطَ ازدرش از داًػجْیاى خْاضتَ هیػْد ترای جلطَ تعذی تخػی ازُردرش را (حذّد  6-7صفحَ)
درهٌسل هطالعَ کٌٌذ ّ توریي ُای هرتْطَ راًیس اًجام دٌُذ.
* درجلطَ تعذی کالش ،هتي درش ،پاراگراف تَ پاراگراف  ،اتتذا از طریك  cdهرتْطَ ّ کاهپیْترترای
داًػجْیاى پخع هیػْد ّضپص یک ضری ضؤاالت درزهیٌَ فِن هطلة هْرد ًظرازداًػجْیاى ضؤال هیػْد ضپص
ّاژگاى ّ ضاختارُای پیچیذٍ ُرپاراگراف تْضظ هذرش کالش ُوراٍ تا هترادف ُا  ،هتضاد ُا  ،ریػَ یاتی
ّ Paraphraseتْضیح دادٍ هیػْد.ضپص ضؤاالتی درهْرد هتي ازداًػجْیاى پرضیذٍ غذٍ ّازیکی ازآًِا خْاضتَ
هیػْد تا خالصَ هتي را ارائَ دٌُذ .ضپص ازیکی ازداًػجْیاى تْاًوٌذ خْاضتَ هیػْد هتي را تا صذای تلٌذ
تخْاًٌ ذ ّ پص از خْاًذى هتي دلایمی را صرف پاضخ تَ ضؤاالت هتي کٌٌذًِ .ایتا" پاضخ ُای دادٍ غذٍ تْضظ اضتاد
تررضی غذٍ تا پاضخ ُای صحیح اًتخاب غًْذ  .ضوٌا" ازداًػجْیاى خْاضتَ هیػْد درش دادٍ غذٍ را ترای
جلطَ تعذ آهادٍ کردٍ ّ چٌذیي لغت تعییي غذٍ تْضظ اضتاد را ریػَ یاتی کردٍ ّ ُن خاًْادٍ ُای آى را یافتَ ّ
ترای جلطَ تعذ ترای ارائَ تَ کالش ُوراٍ تیاّرًذ ترای ایي کار ًوراتی ُن تَ داًػجْ تعٌْاى کارکالضی
اختصاؼ خْاُذ یافت .
* تَ عٌْاى ضٌجع هیساى کار داًػجْیاى در هٌسل ،درجلطَ تعذی لغات تذریص غذٍ را ازتعذادی ازداًػجْیاى
پرضیذٍ هیػْد  ّ .ترای آًاى ًورٍ کالضی ثثت هیػْد.
* درُردرش ،تخع ُائی ترای آهْزظ چگًْگی یادگیری ّ حفظ ّاژگاى ّ یا افسایع هِارت خْاًذى ّ درک
هتي ّجْد دارد .ایي تخع ُا درکالش ُوراٍ تا داًػجْیاى خْاًذٍ هیػًْذ ّ تْضیلَ هذرش کالش ّیا گاُی
تْضیلَ ترخی از داًػجْیاى تْضیحات کافی درهْرد آًِا دادٍ هیػْد.

