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بخواند وبفهمد اصطالحات و واژگان پزشکی بفهمد و به کاربرد و راجع به موضوعات پزشکی  به زبان انگلیسی دانشجو بتواند متون پزشکی را هدف کلی:

 صحبت کند.به زبان انگلیسی 
 

 نوشته شود. مهارتی ٬نگرشی ٬شناختیبر اساس حیطه های   اهداف اختصاصی:

 در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود.

 حیطه شناختی

 بفهمد. با سرعت مناسب و دوضوعات ارائه شده در سر فصل را به زبان انگلیسی بخوانمتون مختلف در مورد م-1

و روان صحبت بیان نماید به انگلیسی راراه های تشخیصی بیماریهای قلبی عروقی و مسائلی در مورد بهداشت عمومی و عناوین مطرح شده در سر فصل -2

 .کند

 بخواند و بفهمد .به انگلیسی را واژگان و اصطالحات دانشگاهی پزشکی-3

 حیطه نگرشی

 .واهمیت زبان انگلیسی را در فعالیت های درسی درک کند شرکت نماید به زبان انگلیسی در بحث های گروهی-1

 بحث و گفتگو نماید. به انگلیسی در مورد مباحث مطرح شده در کالس مطالعه نموده و با همکالسان خود-2

 .ه کندو کنفرانسی را در باره یکی از موضوعات درسی به انگلیسی اماد تکالیف خود را به دقت و در مهلت تعیین شده انجام دهد-3

 حیطه مهارتی

 زبان انگلیسیبخواند. ی را در مورد موارد ذکر شده در سر فصل را بهمطالب.1

 کلمات مربوط به موضوعات درسی را به درستی تچزیه وتحلیل کند.-2

 تمامی پیشوند و پسوند ها و ریشه واژگان پزشکی به زبان انگلیسی را با معانی انها در فارسی معادل سازی کند.-3

 دقیقه کنفرانس دهد. 5در بره یکی از موضوعات درسی حداقل  -4
 

در مورد  برای بحث سؤال طرح-4جدید. درس معرفی-3دانشجو. وتکالیف مسائل وبررسی قبل ازدرس پرسش-2. حضوروغیاب 1 استاد: چگونگی فعالیت

در در مورد چگونگی تجزیه تجلیل واژه در زبان انگلیسی جو دانش ایتهد -5 به زبان انگلیسی مسائل و تجربیات دانشجویان در مورد موضوعات درسی



 به تکالیف ارائه -8. کالس در شده ارائه مطالب بندی جمع7مطالب درسی به زبان انگلیسیدرزمینه  شده مطرح مسائل ی درباره وپاسخ پرسش-6کالس

 تعیین موضوع برای دانشجویان برای کنفرانس کالسی -9 کالس از درخارج انجام جهتدانشجویان 

 

 پرسش و پاسخ و بحث و تبادل نظرسخنرانی، شیوه تدریس: 

 وایت برد کتاب درسیویدئو، پرژکتور وسایل کمک آموزشی: 
 

از مطالب تدریس  سؤال طرح-3سؤالهای استاد. به پاسخ-2. آنها انجام ی درزمینه مشکالت وبیان قبل جلسهی تکالیف ارائه-1 چگونگی فعالیت دانشجو:

 ارائه کنفرانس در مورد مطالب درسی در کالس -6 آنها ویادداشت استاد مطالب به توجه-5 کالس آموزشی درفعالیتهای فعال مشارکت -4شده 

 

و بررسی واژه های پزشکی و تجزیه تحلیل انها و ارائه نمونه های  انتخاب یکی از موضوعات درسی و ایجاد پاورپوینت و ارائه درکالس تکالیف دانشجو:

 دیگر 

چهار گزینه ای, جا  سواالت شده.آزمون کتبی در میان ترم و پایان ترم. طرح سواالت شفاهی در طول ترم. ارزیابی نتایج تکالف ارائه  نحوه ارزیابی دانشجو:

 ، غلط/صحیح، تشریحیخالی

 جدول زمانبندي درس  

 رئوس مطالب ردیف

 فزیولوژی بدن انسان 1

 اناتومی بدن انسان 2

 تغییرات مولکولی 3

 هپاتیت 4

 جراجی 5

 ابوال 6

2 & 1سیستم قلبی عروقی  7  

8 HIV ایدز 

 سرطان 9

 تشحیص طبی 11

 1اپیدمیولوژی  11

2اپیدمیولوژی  12  

1بهداشت عمومی  13  

 2بهداشت عمومی  14

 1درد  15



 2درد  16

 واژه شناسی پزشکی 17
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