
 بسمه تعالی

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد    دانشکده پرستاری و مامايی

 0010-0011سال تحصيلی  دومنيمسال 

 پرستاری و پزشکی های رشته در تخصصی زبان کاربردهای و مفاهيم با دانشجويان شنايیآ :هدف کلی

 اهداف رفتاری:        

 کند بيان را پزشکی اختصارات مفهوم

 نمايد بيان را تخصصی پزشکی های واژه کاربردی و برداشت قابل مفاهيم

 کند بيان بدرستی مفهوم آنرا % 51 از باالتر و خوانده پرستاری را تخصصی مقاالت

 روش تدريس:

 سخنرانی، کار گروهی، پرسش و پاسخ

 

 فعاليتهای فراگيران:
 مطالعه متون تخصصی پرستاری بر اساس سرفصل های تعيين شده -0

 مقاالت تخصصی پرستاری ترجمه -2

 انگليسی زبان به کوتاه سخنرانی  -3

 کالسی پرسشهای به پاسخ  -0

 روش ارزشيابی:
           نمره 01امتحان پايان ترم  -3           نمره 5ترجمه مقاله: نمره             5 کالسیحضور فعال  -0

 

 

 زبان تخصصی  نام درس: 

 2تعداد واحد: 

 نظری نوع واحد:

  کارشناس پرستاری مقطع و رشته تحصيلی: 

 زبان عمومی نياز :  دروس پيش

 2550تلفن داخلی دفتر:

 بر اساس برنامه حضور هفتگی ساعات حضور در دفتر: 

 مدرس : مينا جوزی

Email   : minajouzi@pnu.iaun.ac.ir 

 011کالس  – مجازیمکان کالس : 

  05-03:31شنبه ها دو روز کالس :

 03:31ساعت  00/0/0010تاريخ امتحان پايان ترم: 

 

  

 



 منبع اصلی درس:

انگليسی برای دانشجويان رشته پرستاری، عليرضا کيهانی، فخرالسادات برکت، زهرا اکبری، رضا ترابی گودرزی. انتشارات سمت، 

 0311چاپ يازدهم، تابستان 

 منابع جهت مطالعه بيشتر:

 پزشکی اختصارات پزشکی، تخصصی زبان کتاب پرستاری، تخصصی مقاالت

 

 0010-0011سال تحصيلی       دومنيمسال          زبان تخصصی بندی درس جدول زمان

 رئوس مطالب تاريخ رديف

 مقدمه و طرح درس، تعريف پرستاری، تعيين تکاليف درسی 52/11/1011 0

 مقاله ترجمه و خواندن، پزشکی ترمينولوژی، پزشکی فيزيکی، اختصاراتمعاينه تعريف پرستاری،  5/15/1011 2

 مقاله  ترجمه و خواندن، پزشکی ترمينولوژی، پزشکی معاينه فيزيکی، اختصاراتتعريف پرستاری،  9/15/1011 3

 مقاله  ترجمه و خواندن، پزشکی ترمينولوژی، پزشکی معاينه فيزيکی، اختصارات 11/15/1011 0

 مقاله ترجمه و خواندن، پزشکی ترمينولوژی، پزشکی بررسی سالمتی، اختصارات 52/15/1011 5

 مقاله ترجمه و خواندن، پزشکی ترمينولوژی، پزشکی بررسی سالمتی، اختصارات 12/1/1011 6

 مقاله ترجمه و خواندن، پزشکی ترمينولوژی، پزشکی عاليم حياتی، اختصارات 55/1/1011 7

 مقاله ترجمه و خواندن، پزشکی ترمينولوژی، پزشکی دفاع بدن در مقابل عفونت، اختصارات 59/1/1011 5

 مقاله ترجمه و خواندن، پزشکی ترمينولوژی، پزشکی دفاع بدن در مقابل عفونت، اختصارات 2/5/1011 1

 مقاله ترجمه و خواندن، پزشکی ترمينولوژی، پزشکی ترميم زخم، اختصارات 15/5/1011 01

 مقاله ترجمه و خواندن، پزشکی ترمينولوژی، پزشکی ترميم زخم، اختصارات 19/5/1011 00

 مقاله ترجمه و خواندن، پزشکی ترمينولوژی، پزشکی تغذيه، اختصارات 51/5/1011 02

 مقاله ترجمه و خواندن، پزشکی ترمينولوژی، پزشکی تغذيه، اختصارات 5/2/1011 03

 مقاله ترجمه و خواندن، پزشکی ترمينولوژی، پزشکی اختصارات بيماری و سالمتی، 9/2/1011 00

 مقاله ترجمه و خواندن، پزشکی ترمينولوژی، پزشکی بيماری و سالمتی، اختصارات 11/2/1011 05

 مقاله ترجمه و خواندن، پزشکی ترمينولوژی، پزشکی تعادل آب و الکتروليت، اختصارات 52/2/1011 06

 مقاله ترجمه و خواندن، پزشکی ترمينولوژی، پزشکی و الکتروليت، اختصاراتتعادل آب  21/2/1011 07

 

 

 

 




