
 

 

 

 بسمه تعالی

زندگی مسأله است حل باید کرد، راه است طی باید کرد، دراز مدت است صبر باید  "

کرد. تفریح است بازی باید کرد. باغبانی است عشق باید کرد. تعهد است عمل باید 

  ."کرد. راز است کشف باید کرد

 

 (1398-1399 اول سال تحصیلینیمسال  طرح درس)

 :مشخصات کلی

 پزشکیعلوم پایه   :آموزشیگروه 

  آزاد  اسالمی نجف آباد پزشکی :دانشکده

 2 تخصصی زبان انگلیسی :عنوان درس

  دکتر محسن مسجدی :مسئول درس

 ؟11616 :شماره درس

 03؟: کد درس

 1زبان انگلیسی تخصصی  :همزمانیا  پیشنیاز

   نظری واحد 3 :تعداد واحد 



 

 

 ؟5کالس ، پزشکیدانشکده ، 12:30-9:40شنبه ها ساعتسه  :زمان و مکان برگزاری

 (پزشکی 3 ترم) نفر ؟52:عداد دانشجوت

 :نماینده

  :نام و نام خانوادگی

 ؟: شماره تلفن همراهو  ؟: پست الکترونیک

 

 :اهداف کلی

-2 آن در علوم پزشکیاربرد و کیفیت ک زبان انگلیسی تخصصیآشنایی با اصول و مبانی دانش -1

نیل  همچنینو  زبان انگلیسی تخصصی دانشتقویت با پژوهشی -درمانی-اعتماد به نفس در ابعاد آموزشیویت تق

 ،مشارکتیآموزش با  هویت آکادمیکبه 

 

(، اختصارات Medical termsآشنائی کامل با اصطالحات پزشکی )– 1:حیطه شناختی

  (Abbreviations ،) تنفسی، ، عروقی-قلبییماری های شناخت، تشخیص، درمان بیماری ها بخصوص ب

شناخت اصول و مهارت های الزم در اجرای -2 و پیشگیری از آنها تناسلی، اندوکرینی، اعصاب، -گوارشی، ادراری

نتیکی در جامعه، کاربرد علمی یافته های بالینی ژتدابیر و روش های پیشگیری و اصول بیماریابی بیماری های 

 ،در زمینه اختالالت ژنتیکی

 

 ،یپزشکدر رشته  زبان انگلیسی تخصصی اخذ نگرش در خصوص اهمیت دانش  :طه نگرشیحی

 



 

 

خواندن، گوش دادن، درک  در حصوص دانش زبان انگلیسی تخصصی کسب مهارت-1: حیطه مهارتی

، عروقی-قلبیبیماری های  آشنائی بیشتر با تشخیص، درمان، جراحی،-2مطلب و صحبت کردن 

 .غدد درون ریز و اعصاب ،تناسلی-ریگوارشی، ادرا، تنفسی

 

دانشجو موظف است قبل از شروع درس در کالس حاضر باشد و در جای خود -1:  اهداف رفتاری

 -2. نشسته باشد. بنابراین، استاد حق دارد مانع از ورود دانشجو به کالس  به محض شروع درس شود

تحت هیچ شرایطی از گوشی تلفن و  باشددر کالس داشته  همراه با آرامش دانشجو باید حضور فعالاز

دانشجو  -3. پاسخ دهد به زبان انگلیسی به موقع و با دقت رح شده به سواالت مط و همراه استفاده نکند

و یا مطالب درسی هر انگلیسی و یا فارسی با استفاده از مقاالت معتبر  کالسی همایش ه ارائهباید ب

مرتبط با هر  (Clip) و باید به ارائه فیلم های کوتاه آموزشدانشج-4 .بپردازد فصل به زبان انگلیسی

 .فصل بپردازد

 

 :نتایج یادگیری

جهت استفاده بهینه از  اصطالحات پزشکیاز جمله  با دانش زبان انگلیسی تخصصی نسبی آشنایی –1

 دفاعی های مکانیسم و سیستم با آشنایی-3 آشنائی نسبی با دارو درمانی-2منابع درسی و غیر درسی

 یماری های عفونیب علیه ایمنی سیستم مبارزه کیفیت با آشنایی-4 بیماری های مختلفدخیل در شکل گیری 

  و چگونگی تشخیص آن Iآشنائی با ازدیاد حساسیت نوع -5

 

 پیشبینی رفتار ورودی                                   ارزشیابی آغازین                               زمان: 30دقیقه

در جلسه اول با پرسش این سوال که چه انتظاری از درس زبان انگلیسی تخصصی 2 در طول ترم تحصیلی 

دارید، ارزیابی محدودی از سطح علمی دانشجویان در زمینه اطالعات مربوط به این درس  و مباحث مربوطه 

 بدست خواهد آمد.

 



 

 

 مدرسنام  عناوین آموزشی تاریخ جلسه

1 26/06/98 Chapter 7: Diagnosis and 
Treatment; Surgery  

 کتر مسجدید

2 09/07/98 Chapter 7: Diagnosis and 
Treatment; Surgery 

 دکتر مسجدی

3 16/07/98 Chapter 8: Drugs (Medicines, 
Medications) 

 دکتر مسجدی

 

4 
       

23/07/98 Chapter 8: Drugs (Medicines, 
Medications) 

 دکتر مسجدی

 

5 

 

 

30/07/98 

 

Chapter 9: Circulation: The 
Cardiovascular and Lymphatic 

Systems 

 دکتر مسجدی

6 

 

 

  07/08/98 

       

Chapter 9: Circulation: The 
Cardiovascular and Lymphatic 
Systems 

 دکتر مسجدی

7 14/08/98 Chapter 10: The blood and 
Immunity 

 دکتر مسجدی

8 21/08/98 Chapter 10: The blood and 
Immunity 

 مسجدیدکتر 

9 28/08/98  

 

Chapter 11: The Respiratory 
System (The Mid-term exam)-The 
exam will be held in two separate 
classes at 13.00. 

دکتر مسجدی و گروه 

جناب آقای ) مراقبین

سرکار کافی موسوی و 

 (خانم دانشمند

10 05/09/98 

 

Chapter 11: The Respiratory 
System 

 دکتر مسجدی

11 12/09/98 Chapter 12: The Digestive System دکتر مسجدی 

12 19/09/98 Chapter 12: The Digestive System  مسجدیدکتر 



 

 

 

 :شیوه ارزشیابی دانشجو

( خواهد بود گسترده پاسخو  ، متوسط)کوتاه نوشتنینوع ارزشیابی مجموعه ای از انواع سواالت امتحانی از جمله 

 نمره نهایی به شرح ذیل محاسبه شده است: .است اصلی درسی کتابمطالب تدریس شده و و شامل 

نمره   1.5 ل در پرسش و پاسخ های کتبی و شفاهیمشارکت فعا ،20از نمره   2.5 الف( امتحان قوه ای )کوییز(

 . (%30)جمعا   20نمره از  2 گرد آوری و ارائه مطالب مرتبط با موضوعات تدریس شدهو  20از

 جلسه 17جلسه از  9نمره معادل  20نمره از  4.7 ترم  امتحان میانب( 

 جلسه 17جلسه از  8نمره معادل  20نمره از  6.6 ترم امتحان پایانج( 

 

 

13 26/09/98  

 

Chapter 13: The Urinary System  مسجدیدکتر 

14 03/10/98 

 

Chapter 13: The Urinary System  مسجدیدکتر 

15 10/10/98 Chapter 14: The Male Reproductive 
System 

 مسجدیدکتر 

16 17/10/98 Chapter 14: The Male Reproductive 
System 

 مسجدیدکتر 

17 24/10/98 Chapter 15: The Female 
Reproductive Systems; Pregnancy 
and Birth 

 مسجدیدکتر 

18   01/11/98 Chapter 15: The Female 
Reproductive Systems; Pregnancy 
and Birth 

 دکتر مسجدی

با توجه به مطالعه دقیق و کامل  رفع اشکال 08/11/98 19

در یکی از  08-12این جلسه از ساعت -جویانشدان

 .کالس های دانشکده پزشکی برگزار می گردد

 دکتر مسجدی 



 

 

 :تذکر ها

برا  بنرابراین،درس برگرزار مری شرود.   تحان کوییز از هر دو جلسه درس قبل و در پایان هرر جلسرهما  (1

حاضر شوید. این امتحانات تحت هری  شررایطی بره تراخیر نخواهرد افتراد. زمران کالس  آمادگی کامل در

 دقیقه خواهد بود. 15الی  7برگزاری هر کوییز، 

 ترم خواهد بود. ترم فقط از مطالب تدریس شده بعد از امتحان میان متحان پایان ا (2

فریلم هرای کوتراه پروژکتور، اسالید، تهیه اسالید و : ویدئو وسایل و مواد آموزشی و کمک آموزشی( 3

 کلیدی معمولی و سواالتحاوی  notes-Lectureو آموزشی، 

 انجرام چگرونگی در فعالیرت ،توانایی دانشجو در شرکت در مباحث مطررح شرده در جلسرات مختلرف ( 4

گردد. تغییر نگرش و  می ارزیابی و بررسی رفتار آموزشی وی، به توجه با دانشجو عالقمندی محوله، وظایف

 .اطالعات دانشجویان بصورت کتبی و کمی بصورت نمره در سیستم آموزش دانشگاه ثبت خواهد شدمیزان 

 

 و دانشرگاه آموزشی شورای قوانین و مقرراتدانشجویان، مطابق برا  غیبتنحوه ی برخورد با  ( 5

 :ه شرح زیر استب درس مسئول دیدگاه

آموزشری، در صرورتی مجراز خواهرد برود و  غیبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در آئرین نامره-

مشمول کسر نمره نخواهد شد که با ارائه مدرک مستند و گواهی معتبر و تائید شده و با تشرخیص معراون 

آموزشی دانشکده مربوطه مجاز شناخته شود. نحوه برخورد با غیبت غیر موجه دانشجو در کرالس درس در 

 :است زیر شرح به 17⁄4سقف کمتر از 

 ه غیبت غیرموجه قابل بخشش است.یک جلس-

 نمره 1دو جلسه غیبت غیرموجه کسر -

 نمره 2.25سه جلسه غیبت غیرموجه کسر -

 نمره 4چهار جلسه غیبت غیر موجه کسر -

 نمره2تعطیلی غیرمجاز گروهی کسر -
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   16:30 الی  14شنبه هاسه زمان حضور مسئول درس جهت رفع اشکال و غیره: 

 03142292203: مسئول درس تلفن محل کار

 : نشانی پست الکترونیک مسئول درس

mohsenmasjedi2013@gmail.com, 
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