
                   

            

 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان   

 واحد 3تعداد واحد:  HIT-4191زبان اختصاصی  نام و کد درس:  

 

 (ساعت عملی 17نظری،  ساعت 9جلسه ) 24تعداد جلسات: 

 

 )آفالین( دقیقه 60-30: مدت هر جلسه

 دقیقه )آنالین( 60-90                      

 زمان : 

 HITدانشجویان کارشناسی پیوسته   :فراگیران زبان انگلیسی عمومی  پیش نیاز: 

 مشخصات استاد درس : 

 فاطمه مقبلیدکتر 

 انفورماتیک پزشکی دکتری

 5/15تا  5/7 – پنجشنبه ساعات حضور : همه روزه بجز

  moghbelif@varastegan.ac.irپست الکترونیکی :  آدرس

 

  کلی: هدف 

 Reading- Writing- Speaking – Listeningچهارگانه زبان انگلیسی شامل آموزش مهارت های 

 HITارتقاء سطحی کیفی دانشجویان در درک مطلب متون تخصصی رشته 

 ترجمه متون از فارسی به انگلیسی و برعکس

 

   شرح درس: 

را درک کند و بتواند سخنرانی کوتاهی در این حوزه به  HITرشته  قادر خواهد بود تا متون تخصصیدر این درس دانشجو      

 تواند متون انگلیسی تخصصی را خالصه نماید. می انگلیسی ارائه نماید و همچنین

 فعالیت استاد: 

یر، فاده از تصاوو یادگیری بیشتر، است به انگلیسی ، تشویق دانشجویان برای مشارکت در مباحث کالسیبه شکل آفالین و آنالین تدریس

 و بارگذاری تکلیف و کوییز یادگیری بیشتر دانشجویانجهت فیلم 

 )پیشنهادی به اساتید محترم( قوانین کالس :

 اجباری بوده و در هر جلسه حضور و غیاب صورت می گیرد. های آنالین  حضور و غیاب در کالس.1

غیبت غیر موجه  آنالین طبق برنامه برگزار می گرددوبارگذاری خواهد شد و کالس های رأس ساعت مقرر ی آفالین تمامی کالس ها.2

برگزاری آزمون به ترتیب موجب اختصاص نمره صفر و عدم محاسبه نمره در فرآیند ارزشیابی دانشجو می و غیبت موجه در روزهای 

 گردد.

 می گردد.سرفصل مطالب و مراجع مورد استفاده و همینطور سیاستها و قوانین درس در جلسه اول درسی اعالم .3

 

 های دانشجویان: وظایف و فعالیت
 بازه زمانی مشخصدر  تهیه محتواو مشارکت در مباحث کالسی، انجام تکالیف و های آنالین شرکت فعال در کالس 

 )پیشنهادی به اساتید محترم(: ) با تعیین میزان نمره هر آیتم(شیوه ارزشیابی

 از مباحث مختلف درس، انجام تکالیف محتواائه امتحان میان ترم، امتحان پایان ترم، ار
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باالتر باشد حذفی  15نمره )بسته به میانگین نمرات می تواند حذفی باشد اگر میانگین نمرات کالس از  6تا  4امتحان میانترم از 

 خواهد بود(

 نمره 6 تا 4امتحان پایانترم از 

 پرسش و پاسخ ها در جلسات آنالین

 نمره 4 محتواها

 نمره  0.25هر تکلیف در سام 

 Adobe connectنرم افزارهای تولید محتوا، سامانه آموزش مجازی،  :  امکانات آموزشی

سامانه آموزش مجازی و برگزاری کالس های آنالین با استفاده از نرم افزار توسط استاد با استفاده از  محتوا ارائه روش آموزش:  

Adobe connect  در جلسات آنالین  پاسخ از دانشجویانهمراه با پرسش و 

 :منابع

 مقاالت موجود در ژورنال های معتبر خارجی

 انتشارات حیدریافسانه دهناد،  انگلیسی برای دانشجویان فناوری اطالعات سالمت، 



 اهداف اختصاصی عنوان سرفصل مطالب   تاریخ ارائه جلسه

 :رودانتظار میدر پایان این جلسه از دانشجو 

 توانایی بررسی مقاله  توصیف چهار مهارت و بررسی یک مقاله مرتبط 20/6 1

2 21/6 
کلمه جدید و بررسی یک مقاله از بعد  20ارائه 

 گرامری و درک مطلب

 توانایی بررسی مقاله 

3 27/6 
کلمه جدید و بررسی یک مقاله از بعد  20ارائه 

 گرامری و درک مطلب

  مقالهتوانایی بررسی 

4 3/7 
کلمه جدید و بررسی یک مقاله از بعد  20ارائه 

 گرامری و درک مطلب

 توانایی بررسی مقاله 

5 4/7 
آموزش خالصه نویسی متون انگلیسی و مقاالت 

 تخصصی

 توانایی خالصه نویسی مقاله 

6 10/7 
آموزش خالصه نویسی متون انگلیسی و مقاالت 

 تخصصی

 توانایی خالصه نویسی مقاله 

7 17/7 
آموزش خالصه نویسی متون انگلیسی و مقاالت 

 تخصصی

 توانایی خالصه نویسی مقاله 

8 18/7 
آموزش خالصه نویسی متون انگلیسی و مقاالت 

 تخصصی

 توانایی خالصه نویسی مقاله 

9 24/7 
آموزش سخنرانی انگلیسی متون انگلیسی و مقاالت 

 تخصصی

 توانایی سخنرانی مقاله به انگلیسی 

10 25/7 
آموزش سخنرانی انگلیسی متون انگلیسی و مقاالت 

 تخصصی

 توانایی سخنرانی مقاله به انگلیسی 

11 1/8 
آموزش سخنرانی انگلیسی متون انگلیسی و مقاالت 

 تخصصی

 توانایی سخنرانی مقاله به انگلیسی 

12 8/8 
آموزش سخنرانی انگلیسی متون انگلیسی و مقاالت 

 تخصصی

  به انگلیسیتوانایی سخنرانی مقاله 

 توانایی نوشتن مقاله   آموزش نوشتاری مقاله 9/8 13

 توانایی نوشتن مقاله   آموزش نوشتاری مقاله 15/8 14

 توانایی نوشتن مقاله   آموزش نوشتاری مقاله 22/8 15

 توانایی نوشتن مقاله   آموزش نوشتاری مقاله 23/8 16

 توانایی نوشتن مقاله   آموزش نوشتاری مقاله 29/8 17



 

 توانایی نوشتن مقاله   آموزش نوشتاری مقاله 6/9 18

 ویرایش مقاالت انگلیسی توانایی   آموزش ویرایش مقاالت انگلیسی 7/9 19

 ویرایش مقاالت انگلیسی توانایی   آموزش ویرایش مقاالت انگلیسی 13/9 20

 ویرایش مقاالت انگلیسی توانایی   آموزش ویرایش مقاالت انگلیسی 14/9 21

 ویرایش مقاالت انگلیسی توانایی   آموزش ویرایش مقاالت انگلیسی 20/9 22

 ویرایش مقاالت انگلیسی توانایی   آموزش ویرایش مقاالت انگلیسی 27/9 23

 ویرایش مقاالت انگلیسی توانایی   آموزش ویرایش مقاالت انگلیسی 28/9 24


