
  

  تعالی  بسمه
   لرستانشکیزپدانشگاه علوم 

   مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
 (Course Plan)  ترمیطرح درس

         زبان عمومی :نام درس
    3 :تعداد واحد

  محمد الماسیان: مدرسین 
   پزشکی2دانشجویان ترم : مخاطبان
 90-91اول  ): تحصیلیلسا نیم(اري ززمان برگ

   محمد الماسیان : هماهنگ کننده درسنام استاد یا
  8-12 دو شنبه – گروه زبان  :مشاورهزمان و مکان 

 :)موضوع یا موضوعات اساسی، اهمیت درس، چگونگی چارچوب مباحث(شرح مختصري از درس
زبان عمومی به منظور آماده سازي دانشجویان براي مطالعه درس زبان تخصصی و نهایتا استفاده از متون 

ته مربوطه به زبان انگلیسی و استفاده و آگاهی از آخرین تحوالت و پیشرفتها در رشته هاي تخصصی رش
  .علوم پزشکی ارائه می گردد

  :هدف کلی درس
   افزایش درك دانشجویان از متون عمومی و نیمه تخصصی به زبان انگلیسی

  
  :جزئیاهداف 

 افزایش دایره لغات عمومی و نیمه تخصصی )1
 آشنایی با تلفظ لغات )2
 افزایش درك مطلب و توانایی خواندن متون نا آشنا )3
   مترادف، متضاد: کلماتدرك روابط بین  )4
 توانایی توضیح مفهوم کلمات به زبان انگلیسی )5
 آشنایی با کلمات هم خانواده )6
 پیشوند ها و پسوند ها و ریشه ها: آشنایی با اجزاي کلمات )7
 آشنایی با ساختار جمالت مرکب )8
 استخراج نکات اصلی متون نیمه تخصصیتوانایی خالصه سازي و  )9

 افزایش مهارت در ترجمه )10
 از قبیل نام بیماري ها و اعضاي بدن و نشانه هاي بیماریها: آشنایی با برخی لغات تخصصی علوم پزشکی )11
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 پرسش و پاسخ و بحث کالسی: تدریس) هاي( شیوه
  کتاب تعیین شده از طرف گروه زبان :و یا مواد آموزشیي ها رسانه

  2-4 و سه شنبه 8-10شنبه :  درسهارائمان ز
  207دانشکده پزشکی کالس  : برگزاري درسمکان 

  
  

  ها و زمان سنجش و ارزشیابی دانشجو روش
  

 ساعت تاریخ رهنم روش
تعلق گرفتن نمره  هر جلسه ۴  بحث گروهی و مشارکت 

مشارکت در کالس 
بستگی به نظم و انضباط 
و رعایت نزاکت در طول 

جو در کالس حضور دانش
 .دارد

  - ٠  حضور منظم در کالس
  با توافق با دانشجویان ۶  امتحان میان ترم
  بر اساس برنامه آموزشی ١٠ امتحان پایان ترم

تحقیق، لکچر، ترجمه و فعالیت هاي 
    مضاعف

   

  
  :مقررات درس و انتظارات از دانشجویان

را ترجمه نموده یا به زبان انگلیسی خالصه نمایند و انتظار می رود دانشجویان بتوانند متون ارائه شده 
 .تمرینات کتاب و تمرینات اضافی ارائه شده در کالس را درك نموده و انجام دهند

 
 
 

  :منابع و مواد آموزشی مورد استفاده
  ، انتشارات سمت، تهران)1(دیداري، رضا و ضیا حسینی، سید محمد، انگلیسی براي دانشجویان پزشکی 

 )چهارراه بانک(، کتابفروشی فتحی )میدان شهدا(کتابسراي مرکزي : همحل تهی
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  زمان بندي و موضوعات درس 

 
 برنامه زمان بندي و موضوعات درس 

  موضوع ساعت تاریخ جلسات
  ، آشنایی با دانشجویان، تدریس لغات فصل اول معرفی کتاب 8-10  26/6  اول
 سرما خوردگی معمولی  2-4  29/6  دوم

  رژیم غذایی متعادل، آنفلوانزا 2-4 5/7 سوم

  راههاي مقابله با بیماري ها   8-10  9/7  چهارم

  دفاع و ایمنی بدن، مقابله با عفونت زخمها 2-4 12/7 پنجم

 میکروبها، عفونت و بیماري  8-10  16/7  ششم

  دنیاي میکروب ها، باکتري ها 2-4  19/7  هفتم

  جستجو براي واکسن سرخک 8-10  23/7  هشتم
  مننژیت، سرخک  2-4 26/7  همن

  نیازهاي جسمی و ذهنی بیمار 8-10 30/7  دهم
  قرص هاي خواب آور، گرما زدگی  2-4 3/8 یازدهم
  سالمتی و تناسب اندام 8-10 7/8 دوازدهم
  تغذیه، غذا  2-4 10/8  سیزدهم
 تناسب جسمی 8-10 14/8  چهاردهم
 سن زیستی، تناسب جسمی  2-4 17/8 پانزدهم
  روش علمی 8-10 21/8 شانزدهم
  دندانپزشکی  8-10 28/8 هفدهم
  پزشکی اسالمی  2-4 1/9  هجدهم
  پزشکی داخلیجراحی اسالمی،   8-10  5/9  نوزدهم
  2پزشکی اسالمی   2-4  8/9  بیستم

  ادامه پزشکی اسالمی  8-10  12/9  بیست و یکم
  جراحی  8-10  19/9  بیست و دوم
  احی، آي سی یورویه هاي جدید در جر  2-4  22/9  بیست و سوم
  جراحی باز قلب  8-10  26/9  بیست و چهارم
  پیوند قلب مصنوعی  2-4  29/9  بیست و پنجم
  تاریخ جراحی  8-10  3/10  بیست و ششم
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  تعالی  بسمه
  دانشگاه علوم پزشکی لرستان

   مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
 (Course Plan)طرح درس ترمی 

         1زبان تخصصی  :نام درس
    3: تعداد واحد

    محمد الماسیان: مدرسین 
   پزشکی3دانشجویان ترم : مخاطبان

 90-91نیمسال اول   ): تحصیلیلسا نیم(زمان برگزاري 
  محمد الماسیان:  نام استاد یا هماهنگ کننده درس

  8-12دوشنبه  : زمان و مکان مشاوره
 ):موضوع یا موضوعات اساسی، اهمیت درس، چگونگی چارچوب مباحث(شرح مختصري از درس

، درك و ترجمه متون تخصصی رشته پزشکی   به منظور آماده سازي دانشجویان براي مطالعه1زبان تخصصی 
  .و استفاده و آگاهی از آخرین تحوالت و پیشرفت ها در رشته پزشکی ارائه می گردد

  :هدف کلی درس
  
 فزایش درك دانشجویان از متون تخصصی پزشکیا

  
  : دانشجویان در پایان دوره قادر می باشند:اهداف جزئی

  افزایش دایره لغات تخصصی .1
 آشنایی با تلفظ صحیح لغات .2
 افزایش درك مطلب و توانایی خواندن متون نا آشنا .3
 ، متضاد و غیره مترادف: درك روابط بین کلمات .4
 به زبان انگلیسیتوانایی توضیح مفهوم کلمات  .5
 آشنایی با کلمات هم خانواده .6
 پیشوند ها، پسوند ها و ریشه ها: آشنایی با اجزاي کلمات .7
 توانایی خالصه سازي و استخراج نکات اصلی متون .8
 افزایش مهارت ترجمه .9
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 پرسش و پاسخ و بحث کالسی: تدریس) هاي( شیوه
  روه زبان، آزمایشگاه زبان، سی دي مربوط به مدیکال ترمینالجی کتب مشخص شده از طرف گ:هاي و یا مواد آموزشی رسانه

  8-10 و سه شنبه 14-16دوشنبه :  درسهزمان ارائ
  208 دانشکده پزشکی کالس : مکان برگزاري درس

  
  

  ها و زمان سنجش و ارزشیابی دانشجو روش
  

 توضیحات تاریخ نمره روش
هی چهار نمره بحث گرو هر جلسه ۴ بحث گروهی و مشارکت  

و مشارکت مشروط به 
رعایت نظم، انضباط و 
نزاکت در زمان حضور 

 .در کالس می باشد
  - ٠ حضور منظم در کالس 

برگزاري امتحان میان  با توافق با دانشجویان  نمره۶ نمره یا ٠ امتحان میان ترم 
ترم منوط به موافقت 

 دانشجویان است
 امتحان پایان ترم

  نمره١۶ نمره یا ١٠
نمره پایان ترم میزان  

بستگی به برگزاري 
 .امتحان میان ترم دارد

  
  :مقررات درس و انتظارات از دانشجویان

از دانشجویان انتظار می رود قسمت هاي مشخص شده از طرف مدرس را مورد پیش مطالعه قرار دهند و 
 .بتوانند به پرسش هاي مطرح شده پاسخ گویند و تمرینات مشخص شده را حل کنند

 
 
 
  :ابع و مواد آموزشی مورد استفادهمن

  .انتشارات سمت: ، تهران 2، انگلیسی براي دانشجویان پزشکی جلد )1388(تحریریان محمد حسن و محرابی فرشته  .1
2. Cohen, Barbara Janson (2011), Medical Terminology: An Illustrated Guide, Baltimore: Wolters 

Kluwer & Lippincott. 
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  ي و موضوعات درس زمان بند

 
 برنامه زمان بندي و موضوعات درس استاد محمد الماسیان

 موضوع ساعت تاریخ جلسات
 معرفی کتب، تدریس لغات فصل یک انگلیسی براي دانشجویان پزشکی 2-4 28/6  اول
  1انگلیسی براي دانشجویان پزشکی فصل   8-10  29/6  دوم

  1ادامه فصل انگلیسی براي دانشجویان پزشکی  2-4 4/7 سوم

  1مدیکال ترمینالجی فصل   8-10  5/7  چهارم

  2انگلیسی براي دانشجویان پزشکی فصل  2-4 11/7 پنجم

  1مدیکال ترمینالجی ادامه فصل   8-10  12/7  ششم

  2انگلیسی براي دانشجویان پزشکی ادامه فصل  2-4  18/7  هفتم

  2مدیکال ترمینالجی فصل  8-10  19/7  هشتم
  3گلیسی براي دانشجویان پزشکی فصل ان  2-4 25/7  نهم
  2مدیکال ترمینالجی ادامه فصل  8-10 26/7  دهم

  3انگلیسی براي دانشجویان پزشکی ادامه فصل   2-4 2/8 یازدهم
  3مدیکال ترمینالجی فصل  8-10 3/8 دوازدهم
  4انگلیسی براي دانشجویان پزشکی فصل   2-4 9/8  سیزدهم
  3نالجی ادامه فصل مدیکال ترمی 8-10 10/8  چهاردهم
  4انگلیسی براي دانشجویان پزشکی ادامه فصل   2-4 17/8 پانزدهم
  4مدیکال ترمینالجی فصل  2-4 23/3 شانزدهم
  5انگلیسی براي دانشجویان پزشکی فصل   2-4 30/3 هفدهم
  4مدیکال ترمینالجی ادامه فصل   8-10 1/9  هجدهم
  5کی ادامه فصل انگلیسی براي دانشجویان پزش  2-4 7/9  نوزدهم
  5مدیکال ترمینالجی فصل   8-10 8/9  بیستم

  6انگلیسی براي دانشجویان پزشکی فصل   2-4 21/9  بیست و یکم
  5مدیکال ترمینالجی ادامه فصل   8-10 22/9  بیست و دوم
  6انگلیسی براي دانشجویان پزشکی ادامه فصل   2-4 28/9  بیست و سوم
  6مینالجی فصل مدیکال تر  8-10 29/9  بیست و چهارم
  6مدیکال ترمینالجی ادامه فصل   2-4  5/10  بیست و پنجم
  6مدیکال ترمینالجی ادامه فصل   8-10  6/10  بیست و ششم
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