
 

 معاونت آموزشي

 
   

 گروه فراگير:                                         زبان تخصصی عنوان درس:

   آموزش بهداشتكارشناسي ارشد  دانشجویان

 :مدرس                          1399 -1400 اول نيمسال:

  دکتر مهدی مشکی 

                                      10-12  ساعت كالس:          نبهش روز برگزاري كالس:

 واحد نظری 2تعداد واحد : 

كافي براي استفاده از  ایجاد توانایيو  آشنایی هدف كلي درس:

مورد  انگليسیمتون و منابع علمي و فهم واژه ها و اصطالحات 

مفاهيم و بهره گيري از كتب و  نياز رشته آموزش بهداشت و درك

منظور ارتقاء سطح  به مجالت علمي مرتبط با رشته آموزش بهداشت

   .دانش حرفه ای

 

 :اهداف اختصاصي

 :بتواند از دانشجو انتظار مي رود در پایان این درس

و   آموزش بهداشتدر علوم پزشكي به ویژه رایج اختصارات  .1

 بيان کند.  راارتقاي سالمت 

بهداشت علوم پزشكي و در را  پسوندها و پيشوند های متداول .2

 توضيح دهد. عمومی

 مات و لغات مصطلح را تفسير نماید.کلریشه  .3

فرهنگ لغات انگليسي را در علوم پزشكي و بهداشت به روش صحيح  .4

 به كار برد.

را و ارتقاي سالمت   آموزش بهداشتخواندن متون علمی مربوط به  .5

 ه درستی تمرین کند.ب

مورد تجزیه و تحليل را مرتبط متون علمی  مفاهيم و معانی  .6

 قرار دهد. 

را و پزشکی و ارتقاي سالمت   آموزش بهداشت طالح هایان و اصژگاو .7

 به طور صحيح بنویسد.

ترجمه و خالصه را و ارتقاي سالمت   آموزش بهداشتمتون علمی  .8

 نماید. نویسی

را در حد یک صفحه و ارتقاي سالمت   آموزش بهداشتیک متن علمی  .9

 از فارسی به انگليسی برگردان کند.
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 جلسه
تاری

 خ

 اهداف کلی جلسه موضوع

 اول

بر  ،ارزشيابي آغازین 

قراري ارتباط و تعيين 

 اهداف 

و  ، توقعدا ، شدر  وادای تعيين اهددافآشنایی، 

 انیارزیابی سطح علمی دانشجو

 دوم

مقدمه ای بر اختصارات  

رایج  بهداشت عمومی و 

 پزشکی

 طبق طر  درس روزانه

 سوم
متداول را  یپسوندها 

 در بهداشت عمومی
 طبق طر  درس روزانه

 چهارم
متداول را  یپسوندها 

 در بهداشت عمومی
 )ارایه تکالي  کالسی( طبق طر  درس روزانه

 پنجم
پيشوند های متداول را  

 در بهداشت عمومی
  طبق طر  درس روزانه

 ششم
پيشوند های متداول را  

 در بهداشت عمومی
 )ارایه تکالي  کالسی( طبق طر  درس روزانه

 هفتم

پيشوند های و  پسوندها 

متداول را در بهداشت 

 عمومی 

 )ارایه تکالي  کالسی( طبق طر  درس روزانه

 هشتم
ریشه کلمات و لغات  

 مصطلح 
 طبق طر  درس روزانه

  طبق طر  درس روزانه تکوینی ارزشيابي  نهم

 دهم
ریشه کلمات و لغات  

 ح مصطل
 )ارایه تکالي  کالسی( طبق طر  درس روزانه

یازده

 م

استفاده و شناخت صحيح  

فرهنگ لغات بهداشت 

 عمومی و پزشکی 

  طبق طر  درس روزانه
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دوازد

 هم

استفاده و شناخت صحيح  

فرهنگ لغات بهداشت 

 عمومی و پزشکی 

 )ارایه تکالي  کالسی( طبق طر  درس روزانه

سيزده

 م

نی خواندن، فهم و معا 

 متون علمی مرتبط 
 طبق طر  درس روزانه

چهارد

 هم

خواندن، فهم و معانی  

 متون علمی مرتبط 
 )ارایه تکالي  کالسی( طبق طر  درس روزانه

پانزد

 هم

ترجمه و خالصه نویسی  

متون علمی بهداشت 

 عمومی 

  طبق طر  درس روزانه

شانزد

 هم

ترجمه و خالصه نویسی  

متون علمی بهداشت 

 عمومی

 )ارایه تکالي  کالسی( طر  درس روزانه طبق

 هفدهم

ترجمه و خالصه نویسی  

متون علمی بهداشت 

 عمومی

 )ارایه تکالي  کالسی( طبق طر  درس روزانه

 

 

 نكات قابل توجه دانشجویان 

 و تش ریحي جاخ الی ،گزین ه ایر اهاي چه پرسشبصورت  ها ارزشيابي -1

 .هد بوداخو

وزشی در ارزشيابي دانشجو تاثير حضور منظم و به موقع در جلسات آم -2

 مثبت دارد. 

در قال ب و پاس   و بح گ گروه ي  پرسش، س بصورت سخنرانيیدرت وشر -3

تفکر انتقادی با استفاده از امکانات تکنول وژی آموزش ی متناس ب 

  .اجرا می شود

حضور پویا و فعال دانشجو با مطالع ه قبل ی و آم ادگی در مباح گ  -4

رسش و پاسخگویی به سؤاالت، عالقه به درسی، شرکت و اشتياق در طرح پ

یادگيری مفاهيم جدید و ني ز تش ریک مس اعی و آموزش ی ب ا س ایر 

فراگيران؛ با تشخيص استاد برای هر دانشجو به طور مجزا و مقایسه 

 ای در ارزشيابی وی تاثير مشخصی دارد.

 

 

 

 روش ارزشيابی دانشجو 

ردی

 ف
 درصد شر  فعاليت 

    

 نمره

شرکت فعال در  حضور منظم و 1

 مباحث درسی
15% 3 

های سرکالسی یا آزمون 2

 تکوینی
15% 3 

انجام تكالي  درسي و  3

 گزارش دهي 
30% 6 

 8 %40 (پایانیتراکمی )آزمون  4

 

 20 %100 جمع
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