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 دانشکده

 قالب نگارش طرح درس ترمی
 

 دندانپزشکیو بین الملل  93دانشجویان ورودی  مخاطبان:                 2زبان تخصصی عنوان درس : 
                      جلسه( 17جلسه از  4ساعته ) 1جلسه  17واحد = 1تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(   
 10-11روزهای شنبه، ساعت  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر

 
                           95-96تحصیلی  اولنیمسال  ، 8:30الی  7:30یکشنبه ساعت    س:  زمان ارائه در

 متخصص ارتودنسی دمحم مسلم ایمانیدکتر  مدرس:
 نیاز به پیش نیاز ندارد درس و پیش نیاز:

 
 ییو توانا یدانشجو در فهم موثر متون دندانپزشک یسیزبان انگل یها ارتقاء دانش و مهارت هدف کلی درس :

 ارتباط موثر با متون مرتبط. یبرقرار
 
 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

  مقاله ارائه شدهمربوط به  مطالب یری: فراگ1جلسه 
 مقاله ارائه شدهمربوط به  مطالب یری: فراگ2جلسه 
  رائه شدهمقاله امربوط به  مطالب یریفراگ :3جلسه 
 مقاله ارائه شدهمربوط به  مطالب یری: فراگ4جلسه 

 
 

 مقاله ارائه شدهمربوط به  مطالب یریفراگ اول: هدف کلی جلسه
 

 :اول اهداف ویژه جلسه
 

 بتواند: دیدانشجو با
 معانی لغات مربوط به متن را بداند 1-1
 توانایی روخوانی صحیح متن را داشته باشد 2-1
  را داشته باشد مقالهمربوط به متن  یها به پرسش پاسختوانایی   3-1
 را دریابد یارتباط لغات با متون دندانپزشک  4-1
5-1 synonym لغات پرکاربرد دندانپزشکی که در متن وجود دارد را بداند 
 

 مقاله ارائه شدهمربوط به  مطالب یریفراگ :دوم هدف کلی جلسه
 

 :دوم اهداف ویژه جلسه
 

 ند:بتوا دیدانشجو با
 معانی لغات مربوط به متن را بداند 1-1
 توانایی روخوانی صحیح متن را داشته باشد 2-1
  را داشته باشد مقالهمربوط به متن  یها پاسخ به پرسشتوانایی   3-1
 را دریابد یارتباط لغات با متون دندانپزشک  4-1
5-1 synonym اندلغات پرکاربرد دندانپزشکی که در متن وجود دارد را بد 

 
  مقاله ارائه شدهمربوط به  مطالب یریفراگ :سوم هدف کلی جلسه

 :سوم اهداف ویژه جلسه
 

 بتواند: دیدانشجو با
 معانی لغات مربوط به متن را بداند 1-1
 توانایی روخوانی صحیح متن را داشته باشد 2-1
  را داشته باشد مقاله مربوط به متن  یها پاسخ به پرسشتوانایی   3-1
 را دریابد یرتباط لغات با متون دندانپزشکا  4-1
5-1 synonym لغات پرکاربرد دندانپزشکی که در متن وجود دارد را بداند 
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 مقاله ارائه شدهمربوط به  مطالب یریفراگچهارم:  هدف کلی جلسه
 

 :چهارم اهداف ویژه جلسه
 

 بتواند: دیدانشجو با
 معانی لغات مربوط به متن را بداند 1-1
 ایی روخوانی صحیح متن را داشته باشدتوان 2-1
  را داشته باشد مقالهمربوط به متن  یها پاسخ به پرسشتوانایی   3-1
 را دریابد یارتباط لغات با متون دندانپزشک  4-1
5-1 synonym لغات پرکاربرد دندانپزشکی که در متن وجود دارد را بداند 

 
 منابع:

 
 کلیه متون دندانپزشکی و مقاالت ارائه شده توسط استاد

 
هر جلسه،  انیبه سواالت و رفع اشکال در پا ییمتون و ترجمه آن همراه با پاسخگو یروخوان روش تدریس:

  ترم دارد. انیاز نمره پا یو سهم شود یهر جلسه پرسش و پاسخ برگزار م
 

 وسایل آموزشی :
 استفاده از کتاب و مقاالت

 
 ش و ارزشیابی سنج

سهم از  روش       آزمون
نمره کل)بر 

حسب 
 درصد(

 ساعت تاریخ 

پرسش و  کوئیز
پاسخ 

 )شفاهی(

به صورت  هر جلسه 20
تصادفی انجام می 

 شود

آزمون میان 
 ترم 

امتحان 
 کتبی  

25 23/8 12 

آزمون پایان 
 ترم

امتحان 
 کتبی  

مطابق تاریخ اعالم  50
 شده توسط آموزش

 

 حضور فعال
 در کالس

حضور 
 غیاب

 8:30الی  7:30 همه جلسات 5

 
 
 
 
 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:
 
 
 و در بحث شرکت کند. دانشجو در کالس حضور فعال داشته باشد-
 می باشد. 12حداقل نمره قبولی -
 بصورت اعالم نشده می باشد. کوئیز -
 .است جلسه 4تعداد دفعات مجاز غیبت در کالس حد اکثر -
 دانشجو در کالس متعهد به ظاهر  و رفتار حرفه ایی باشد.– 
 حضور و غیاب در ابتدای کالس انجام میشود و عدم حضور به موقع غیبت محسوب می شود.-
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                                        2زبان تخصصی  جدول زمانبندی درس

 8:30الی  7:30 شنبه ساعتیکروز و ساعت جلسه : 
 

 مدرس موضوع ور جلسه تاریخ جلسه

1 21/6/95 article  دالوریاندکتر  

2 28/6/95 article  دالوریاندکتر 

3 4/7/95 article  سید طباییدکتر 

4 11/7/95 article  سید طباییدکتر 

5 18/7/95 article  سید طباییدکتر 

6 25/7/95 article  سید طباییدکتر 

7 2/8/95 article  رحیمیدکتر 

8 9/8/95 article  رحیمیدکتر 

9 16/8/95 article یرحیم دکتر  

11 23/8/95 article  ایمانیدکتر 

11 7/9/95 article ایمانی دکتر 

12 14/9/95 article  ایمانیدکتر 

13 21/9/95 article  ایمانیدکتر 

14 28/9/95 article  گلشاهدکتر 

15  5/11/95 article دکتر گلشاه 

16 12/11/95 article دکتر گلشاه 

17 19/11/95 article دکتر گلشاه 

 


