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    زاد اسالمی ياحذ وجف آباد آداوشگاٌ 

 داوشکذٌ پرستاری ي مامايی 

 ۹۳۹۵ -۹۶سال تحصيل   ايل ويمسال

 مقذمٍ:
 متًن ي مىابع علمی ي لغات ي اصطالحات اوگليسی حرفٍ خًد بٍ مىظًر بهرٌ گيری از کتب ي مجالت علمیا بدر طًل ایه درس داوشجًیان 

 آشىا می شًود.

 

 :َذف کلی
 تطِ تا کلوات پسشکی ٍ هاهاییاآشٌا ساختي داًشجَ تا هتَى ٍ هٌاتغ ػلوی ٍ لغات ٍ اصطالحات هَرد لسٍم ٍ پیشًَذّا ٍ پسًَذّا در ر-۱

 تَاًایی درک هفاّین ٍ تْرُ گیری از کتة ٍ هجالت ػلوی در ارتثاط تا حرفِ تِ هٌظَر ارتقاء سطح داًش حرفِ ای -۲

  

 :   رفتاریاَذاف 
 :   قادر تاشذ تایستی در پایاى ایي دٍرُ داًشجَ

 شرح دّذ.رایج در پسشکی ٍ هاهایی را  اختصارات پسشکی هتذاٍل ، پسًَذّا ٍ پیشًَذّای -۱

 .فرٌّگ لغات تطرز صحیحی استفادُ ًوایذاز -۲

 هتَى ػلوی هرتَط تِ هاهایی را تا سرػت هٌاسثی تخَاًذ. -۳

 هفاّین ٍ هثاًی هرتَط تِ هاهایی را تِ خَتی درک ًوایذ. -۴ 

 

 

 زبان اوگلیسی تخصصیوام درس: 

 ۲تؼذاد ياحذ: 

 وظریوًع ياحذ:

 کارشىاسی مامايیرشتٍ تحصیلی: مقطغ ي 

  زبان ػمًمیپیشىیاز : دريس 

 ۲۲۲۲تلفه داخلی دفتر: 

 ۰۲-۹سٍ شىبٍ َا ساػات حضًر در دفتر: 

 شادی گلی:  مذرس

    Sh_goli@pmi.iaun.ac.ir: Email 

 داوشکذٌ پرستاری مامايی:   کالسمکان 

 سٍ شىبٍريز کالس : 

 ۰۲-۰۲ساػت کالس :

 ۰۱/۱/۹۹  تاريخ امتحان میان ترم:

 تاريخ امتحان پايان ترم:

 

  

 



 .لغات ٍ اصطالحات هاهایی را تطرز صحیحی تٌَیسذ-۵

 هتَى ػلوی هاهایی را  تطرز صحیحی ترجوِ ٍ خالصِ ًوایذ.-۶

  

 :ريش تذريس

 سخٌراًی ؛کار گرٍّی؛ پرسش ٍ پاسخ )تحث گرٍّی(

 

 

 فؼالیتُای فراگیران:
 شرکت در هثاحث کالس تا اًجام هطالؼِ ّای هتٌَع در هَرد هَضَع کالس -۰

 استفادُ از ایٌترًت ٍ تحقیق ٍ پژٍّش در هَرد هَضَع ٍ ارائِ ًتایج آى در کالس-۲

 هاهایی حرفِهرتثظ تا ٍ هتَى  ترجوِ هقاالت -۳

 

 

 :ريش ارزشیابی

 ۵٪فؼالیت کالسی  -۳            ٪۵کَئیسّای کالسی  -۲        ٪۲۵اهتحاى هیاى ترم -۱

 %۶۶اهتحاى پایاى ترم  -۵                   %۵حضَر ٍ غیاب  -۴       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    زاد اسالمی ياحذ وجف آباد آداوشگاٌ 

 داوشکذٌ پرستاری ي مامايی 

 ۰۳۹۹ - ۹۲سال تحصیلی   ايلویمسال  زبان اوگلیسی تخصصی                        جذيل زماوبىذی درس : 

 رئًس مطالب تاريخ رديف
 ع ترجوِ از دیذگاُ زتاى شٌاساى ٍ ترجوِ شٌاساىًَاا –ػلل ترجوِ  –اشٌایی تا هفَْم ترجوِ  ۰۳/۶/۹۹ 1

 در پسشکی رایج آشٌایی پسًَذّا ٍ پیشًَذّای  ۶/۷/۹۹ 2

 رایج در پسشکی آشٌایی پسًَذّا ٍ پیشًَذّای ۳۰/۷/۹۹ 3

 اختصارات پسشکی هتذاٍل آشٌایی تا ۰۳/۷/۹۹ 4

 اصطالحات ٍ پرسشْای هتذاٍل پسشکی آشٌایی تا ۰۷/۷/۹۹ 5

 تا سرػت هٌاسة خَاًذى هتَى ػلوی هاهایی ۴/۸/۹۹ 6

 تا سرػت هٌاسة خَاًذى هتَى ػلوی هاهایی ۳۳/۸/۸۹۹ 7

 تا سرػت هٌاسة خَاًذى هتَى ػلوی هاهایی ۳۸/۸/۹۹ 8

 زًاى ترجوِ هتَى ػلوی هاهایی ٍ ۰۹/۸/۹۹ 9

 زًاى ترجوِ هتَى ػلوی هاهایی ٍ ۰/۹/۹۹ 10

 ترجوِ هتَى ػلوی هاهایی ٍز ًاى ۹/۹/۹۹ 11

 زًاى ترجوِ هتَى ػلوی هاهایی ٍ ۳۶/۹/۹۹ 12

 هاهایی ٍ زًاىترجوِ هقاالت ػلوی هرتثظ تا  ۰۰/۹/۹۹ 13

 ترجوِ هقاالت ػلوی هرتثظ تا هاهایی ٍ زًاى ۰۳/۹/۹۹ 14

 ترجوِ هقاالت ػلوی هرتثظ تا هاهایی ٍ زًاى ۷/۳۳/۹۹ 15

 ترجوِ آزهایشات رٍتیي ،پاج اسویر ٍ دستَرالؼولْای هرتثظ تا هاهایی ۳۴/۳۳/۹۹ 16

 

 

 مىابغ اصلی درس:

 کتة تخصصی هاهایی ٍ زًاى ٍ هقاالت ػلوی -１
２- English in basic medical science 

３- Fucus  Series ( Fucus) 
 


