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   شرح درس:   

ها را در درک  آنه و توانایی  مودی آشنا نمورشته بهداشت عمانگلیسی مورد لزوم    حاتصطالا  ژه ها و  وا  ن،واین درس دانشجویان را با مت

 ب و مجالت علمی افزایش خواهد داد.  تاز ک مرتبط با رشته بهداشت عمومی یم مفاه

 

 درس:    یکل اهداف

 یسی مورد لزوم رشته های بهداشت عمومی آشنا ساختن دانشجو با متن منابع علمی و واژه ها و اصطالحات انگل •

 ای توسعه توانایی درک مفاهیم و بهره گیری از کتب و مجالت علمی به منظور ارتقاء سطح دانش حرفه •

 

     :اهــداف ويژه

 آنمفاهیم و معانی ومی و درک  بهداشت عم اخواندن متون علمی مربوط بکسب دانش  •

 اختصارات متداول بهداشت عمومی و پزشکی  کسب دانش  •

 در بهداشت عمومی  متداولند های پسوند ها و پیشو کسب دانش •

   ترجمه و خالصه نویسی متون علمی بهداشت عمومیکسب دانش  •

   یلغات و اصالحات بهداشت عموم صحیح نوشتنکسب دانش  •

 

     :پايان دوره/لطو  انتظارات از دانشجو در

 . به فارسی را بداندداول بهداشت عمومی واژگان تخصصی متمعنی  •

 . ها را بداند و کاربرد صحیح آنها و پسوند  مفاهیم پیشوند ها •

 و به سواالت داده شده پاسخ دهد.   ندی بیان کبه سادگ  ی از آن راصحیح درکصحیح بخواند و بطور ون انگلیسی مربوطه را مت •

. در کالس ارایه نماید و  و تفسیر کندرا ترجمه  نا باشد، محتوی آنآشمرتبط با بهداشت علمی   متن مقاالتف با بخش های مختل •

 

  روش تدريس:

 تکالیف مطالعاتی   و  بحث گروهی ،سخنرانی

 

   وسايل کمک آموزشی:

 ناوری های آموزش از راه دورفو و ، ویدئوژکتوردیتا پر  ،کامپیوتر

 

و:وظايف و تکالیف دانشج

 . و حتی االمکان غیبت نداشته باشنددانشجویان بایستی بطور مرتب و منظم در جلسات آموزش حضور داشته   -1

خود را در اختیار دیگران   در کالس حضور یابند تا با شرکت در بحث تجربیاتمادگی قبلی  آبا    انتظار می رود دانشجویان با مطالعه منابع   -2

 تجربیات دیگران استفاده نمایند.   دانش واز  قرار داده و متقابال

 و دانش به روز استفاده نمایند.  برای انجام تکالیف خود از منابع جدید، مقاالتدانشجویان  -3



II 

 

از دانشجویانه   -4 انتخاب نموده و  از موضوع   یک موضوع  ریک  از  ات کالسی را با هماهنگی استاد  منابع و مقاالت  مرور جامع بر  با استفاده 

 درس ارائه نماید. را گردآوری و در کالس مرتبط مطالب 

 

 ارزشیابی دانشجو:  سنجش و    

                         

 ردیف شرح فعالیت درصد نمره

 1 حضور منظم و شرکت فعال در مباحث کالس 10 2

 2   در مورد موضوع انتخاب شده ارائه سمینار 10 2

 3 ترم )تشریحی و تستی( میانامتحان  30 6

 4 ان پایان ترم )تشریحی و تستی(تحام 60 10

 جمع   100 20

 

 :منابع
1. English for Students of Medicine (II), Dr. Mohammad Hassan Tahririan, Fereshte Mehrabi, SAMT 

Publication. 

2. https://www.who.int/health-topics/ 

3. Medical Terminology, James Cohen, last edition 

4. Dictionary of Public Health Promotion and Education(Terms and Concepts), Second Edition,By Naomin Modeste 

5. English for the students of Medicine. Last edition 

6.  

  


 ائه جلسات() جدول زمان بندی ار

 مدرس  اهداف جلسه  می بهداشت عموتخصصی  موضوع  لسه ج

1 Health Sytem and Iranian Health 

Network 

خواندن متون علمی مربوط به بهداشت عمومی  کسب دانش  •

 و درک مفاهیم و معانی 

 اختصارات متداول بهداشت عمومی و پزشکی کسب دانش  •

شت  بهدادر   متداولند های پسوند ها و پیشو کسب دانش  •

 عمومی

داشت  یسی متون علمی به ترجمه و خالصه نو کسب دانش  •

 عمومی

نوشتن صحیح لغات و اصالحات بهداشت  کسب دانش  •

 یعموم

دکتر رضا  

 اسماعیلی 

2 Prefix and sufix 

خواندن متون علمی مربوط به بهداشت عمومی  کسب دانش  •

 و درک مفاهیم و معانی 

 ی و پزشکی اختصارات متداول بهداشت عمومکسب دانش  •

در بهداشت   متداولای ند هپسوند ها و پیشو کسب دانش  •

 عمومی

ترجمه و خالصه نویسی متون علمی بهداشت  کسب دانش  •

 عمومی

نوشتن صحیح لغات و اصالحات بهداشت  کسب دانش  •

 یعموم

دکتر رضا  

 اسماعیلی 

3 Vaccination and Immunization 

عمومی  خواندن متون علمی مربوط به بهداشت کسب دانش  •

 و درک مفاهیم و معانی 

 ارات متداول بهداشت عمومی و پزشکی تصاخکسب دانش  •

در بهداشت   متداولند های پسوند ها و پیشو کسب دانش  •

دکتر رضا  

 اسماعیلی 

https://www.who.int/health-topics/


III 

 

 عمومی

ترجمه و خالصه نویسی متون علمی بهداشت  کسب دانش  •

 عمومی

نوشتن صحیح لغات و اصالحات بهداشت  کسب دانش  •

 یعموم

4 Quiz 1   

5 
Health Service Types  

 

 

اندن متون علمی مربوط به بهداشت عمومی  خوکسب دانش  •

 و درک مفاهیم و معانی 

 اختصارات متداول بهداشت عمومی و پزشکی کسب دانش  •

در بهداشت   متداولند های پسوند ها و پیشو کسب دانش  •

 عمومی

ترجمه و خالصه نویسی متون علمی بهداشت  کسب دانش  •

 عمومی

نوشتن صحیح لغات و اصالحات بهداشت  کسب دانش  •

 یومعم

دکتر رضا  

 اسماعیلی 

6 Diabetes: Diagnosis and 

Management  

خواندن متون علمی مربوط به بهداشت عمومی  کسب دانش  •

 و درک مفاهیم و معانی 

 پزشکی  اختصارات متداول بهداشت عمومی وکسب دانش  •

در بهداشت   متداولند های پسوند ها و پیشو کسب دانش  •

 عمومی

سی متون علمی بهداشت  ترجمه و خالصه نویکسب دانش  •

 عمومی

نوشتن صحیح لغات و اصالحات بهداشت  کسب دانش  •

 یعموم

دکتر رضا  

 اسماعیلی 

7 Health Education and Promotion) 

عمومی  خواندن متون علمی مربوط به بهداشت کسب دانش  •

 و درک مفاهیم و معانی 

 اختصارات متداول بهداشت عمومی و پزشکی کسب دانش  •

در بهداشت   متداولند های ها و پیشو پسوند کسب دانش  •

 عمومی

ترجمه و خالصه نویسی متون علمی بهداشت  کسب دانش  •

 عمومی

نوشتن صحیح لغات و اصالحات بهداشت  کسب دانش  •

 یعموم

دکتر رضا  

 اسماعیلی 

8 Epidemiology of Diseases  

خواندن متون علمی مربوط به بهداشت عمومی  کسب دانش  •

 و درک مفاهیم و معانی 

 اختصارات متداول بهداشت عمومی و پزشکی کسب دانش  •

در بهداشت   متداولند های پسوند ها و پیشو کسب دانش  •

 عمومی

ترجمه و خالصه نویسی متون علمی بهداشت  کسب دانش  •

 عمومی

یح لغات و اصالحات بهداشت  نوشتن صحکسب دانش  •

 یعموم

دکتر رضا  

 اسماعیلی 



IV 

 

9 Abbreviations and Accronyms For 

Public Health 

خواندن متون علمی مربوط به بهداشت عمومی  کسب دانش  •

 و درک مفاهیم و معانی 

 اختصارات متداول بهداشت عمومی و پزشکی کسب دانش  •

داشت  در به  متداولند های پسوند ها و پیشو کسب دانش  •

 عمومی

ترجمه و خالصه نویسی متون علمی بهداشت  کسب دانش  •

 عمومی

و اصالحات بهداشت   نوشتن صحیح لغات کسب دانش  •

 یعموم

دکتر رضا  

 اسماعیلی 

10 Quize 2   

11 Scientific Writing AND Reading of 

Public Health Articles  

خواندن متون علمی مربوط به بهداشت عمومی  کسب دانش  •

 و معانی و درک مفاهیم 

 اختصارات متداول بهداشت عمومی و پزشکی کسب دانش  •

در بهداشت   متداولند های وپسوند ها و پیش کسب دانش  •

 عمومی

ترجمه و خالصه نویسی متون علمی بهداشت  کسب دانش  •

 عمومی

نوشتن صحیح لغات و اصالحات بهداشت  کسب دانش  •

 یعموم

دکتر رضا  

 اسماعیلی 

12 Assingments for Students  

خواندن متون علمی مربوط به بهداشت عمومی  کسب دانش  •

 و درک مفاهیم و معانی 

 اختصارات متداول بهداشت عمومی و پزشکی  کسب دانش  •

در بهداشت   متداولند های پسوند ها و پیشو کسب دانش  •

 عمومی

ترجمه و خالصه نویسی متون علمی بهداشت  کسب دانش  •

 عمومی

یح لغات و اصالحات بهداشت  نوشتن صحکسب دانش  •

 یعموم

دکتر رضا  

 اسماعیلی 

13 Mental Health 

بوط به بهداشت عمومی  خواندن متون علمی مرکسب دانش  •

 و درک مفاهیم و معانی 

 اختصارات متداول بهداشت عمومی و پزشکی کسب دانش  •

در بهداشت   متداولند های پسوند ها و پیشو کسب دانش  •

 عمومی

صه نویسی متون علمی بهداشت  ترجمه و خالکسب دانش  •

 عمومی

نوشتن صحیح لغات و اصالحات بهداشت  کسب دانش  •

 یعموم

دکتر رضا  

 لی اسماعی

14 Child and Maternal Health 

خواندن متون علمی مربوط به بهداشت عمومی  کسب دانش  •

 و درک مفاهیم و معانی 

 اختصارات متداول بهداشت عمومی و پزشکی کسب دانش  •

در بهداشت   متداولند های پیشو پسوند ها و کسب دانش  •

 عمومی

ترجمه و خالصه نویسی متون علمی بهداشت  کسب دانش  •

 عمومی

نوشتن صحیح لغات و اصالحات بهداشت  ب دانش کس •

دکتر رضا  

 اسماعیلی 



V 

 

 یعموم

15 Enviromental Health and 

Occupational Health 

خواندن متون علمی مربوط به بهداشت عمومی  کسب دانش  •

 و درک مفاهیم و معانی 

 اختصارات متداول بهداشت عمومی و پزشکی کسب دانش  •

در بهداشت   متداولی ند هاپسوند ها و پیشو کسب دانش  •

 عمومی

ترجمه و خالصه نویسی متون علمی بهداشت  کسب دانش  •

 عمومی

نوشتن صحیح لغات و اصالحات بهداشت  کسب دانش  •

 یعموم

دکتر رضا  

 اسماعیلی 

16 COVID-19 

ی مربوط به بهداشت عمومی  خواندن متون علمکسب دانش  •

 و درک مفاهیم و معانی 

 عمومی و پزشکی   اختصارات متداول بهداشت کسب دانش  •

در بهداشت   متداولند های پسوند ها و پیشو کسب دانش  •

 عمومی

ترجمه و خالصه نویسی متون علمی بهداشت  کسب دانش  •

 عمومی

نوشتن صحیح لغات و اصالحات بهداشت  کسب دانش  •

 یعموم

دکتر رضا  

 ماعیلی اس

17 Final Quize    

  

 


