
 

 بْذاضت داًطکذُ

 داًطجَیبى صٌبیغ غذایی گزایص کٌتزل کیفیت هخبطببى:                           سببى تخصصی ػٌَاى درس : 

 رٍسّبی ضٌبِ سبػت پبسخگَیی بِ سَاالت فزاگیز:                                ٍاحذ                   2 تؼذادٍاحذ:

 هٌْذس هؼیي بطیزی هذرس:                                      8-01ِ ضٌبسِ  : سهبى ارائِ درس

 سببى ػوَهی درس پیص ًیبس:

 

 ّذف کلی درس :

با تَجِ بِ اّویت سباى اًگلیسی در توام رشتِ ّا ٍ هقاعغ یادگیزی آى بزای ّوگاى الشاهی بِ ًظز هیزسذ. یکی اس کارّایی کِ ّز داًشجَ 

الت ًَشتي یک یا چٌذ هقالِ بیي حاست خَاًذى هقاالت هزتبظ با رشتِ خَد است ٍ در بْتزیي عی هذت تحصیل هَظف بِ اًجام آى 

 الوللی.

در ایي راستا آشٌایی داًشجَیاى با هْن تزیي ٍاصگاى ٍ اصغالحات هزبَط بِ رشتِ صٌایغ غذایی ضزٍری بِ ًظز هیزسذ. ّذف اس ایي درس 

اهیذ است هغالؼِ هتَى ٍ هقاالت صٌایغ  هغالؼات اًجام شذُ تَسظ داًشجَیاى است. بزرسی ٍاصگاى صٌایغ غذایی بِ هٌظَر افشایش درک

 غذایی بؼذ عی ایي دٍرُ بزای داًشجَیاى تسْیل شَد.

 

 جلسِ اٍل

 هقذهِ، ضزٍرت، اّویت ٍ ّذف درس

 اّذاف کلی

 در عی دٍرُ ّای هشخص شذُ بزای تذریس سباى تخصصی ٍ آگاّی اس درٍس ٍ بزًاهِآشٌایی داًشجَیاى با درس 

 اّذاف ٍیژُ

 سباى ٍ سباى تخصصیاشزاف داًشجَیاى بِ اّویت 

 هذکَر درسهؼزفی هٌابغ هَجَد جْت تذریس 

 :در پبیبى داًطجَ 

 سز فصل ّا را هی شٌاسذ  -1

 هٌابغ را هی شٌاسذ -2

 با درٍس ارائِ شذُ در ّز جلسِ آشٌا هی شَد. -3

 



 جلسبت بؼذی

 آشٌایی با ٍاصگاى تخصصی

  اّذاف کلی

 هقاالت جذیذ اس جزًال ّای بیي الوللی بِ هٌظَر بزرسی لغات تخصصی بزرسی

  اّذاف ٍیژُ

 قسوت ّای هختلف هقالِ ّاسی ربز

 بزرسی ساختارّای بِ کار رفتِ در ًَشتي هقالِ

 بزرسی ٍاصگاى هزتبظ با رشتِ در اًَاع هقاالت

 :در پبیبى داًطجَ ببیذ

 .با ساختار هقالِ آشٌا باشذ .1

 آشٌا باشذ. اهز هَرد قبَل در هقاالت ٍ هتَى اًگلیسیساختارّا ٍ گزبا  .2

 .با ٍاصگاى هَرد قبَل در هقاالت ٍ هتَى اًگلیسی آشٌا باشذ .3

 

 هٌببغ:

Essential word for IELTS, Dr. lin Lougheed 

Vocabulary for IELTS, Pauline Cullen 

Key word for fluency, Intermediate, George Woolard 

Grammar in use, intermediate, Raymond Murphy 

 

 رٍش تذریس:

 (LECTUREارایِ هغالب بِ صَرت شفایی.)

 بِ صَرت تکی ٍ یا گزٍّی. هقاالتشزکت داًشجَیاى در ارائِ 

 در رابغِ با هَضَػات هختلف درسی ٍ ٍرٍد آًْا بِ بحث ػلوی اس عزیق پزسش ٍ پاسخ عزح پزسشْای هختلف اس داًشجَیاى

 ٍسبیل آهَسضی :

 ٍسایل کوک آهَسشی هَرد ًیاس: کاهپیَتز ٍ ٍیذئَ پزٍصکتَر، ًزم افشار پاٍرپَیٌت.

 

 



 

 

 سٌجص ٍ ارسضیببی

سْن اس ًوزُ کل)بز حسب  رٍش آسهَى

 درصذ(

 سبػت تبریخ

پزسش ٍ پاسخ  کَئیش

 شفایی

5% ////////////////////// /////////////////// 

 ///////////////////// ///////////////////// %30 سخٌزاًی ارائِ سویٌبر

 /////////////////////// ///////////////////// %5 //////////////////// حضَر فؼبل در کالس

 /////////////////////// ////////////////////// %60 کتبی تشزیحی آسهَى پبیبى تزم

 

 :هقزرات کالس

 حضَر بِ هَقغ در کالس

 اًظباط ٍ ػذم غیبت غیز هَجِرػایت 

 احتزام بِ کالس در ساػت درس

 :اًتظبرات اس داًطجَ

اهیذ است در پایاى داًشجَیاى بِ سادگی هتَى ٍ آشٌا باشٌذ.  ساختار ّا ٍ ٍاصگاىاًتظار هی رٍد کِ در پایاى داًشجَیاى با هْوتزیي 

 .حز السم را کسب کٌٌذهقاالت را هغالؼِ کزدُ ٍ در جوغ اٍری اعالػات هزبَط بِ رشتِ تب

 

 داًطکذُ: EDOًبم ٍ اهضبی هذرس:             ًبم ٍ اهضبی هذیز گزٍُ:                ًبم ٍ اهضبی هسئَل

 تبریخ تحَیل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :



 سببى تخصصی جذٍل سهبًبٌذی درس

                                 

 جلسِ

 هذرس هَضَع ّز جلسِ              تبریخ

1  
 

 هقذهِ، ضزٍرت، اّویت ٍ ّذف درس
 

 هٌْذس هؼیي بشیزی

2  
 

 هٌْذس هؼیي بشیزی لغات ٍ اصغالحات تخصصیآشٌایی با 

3  
 

 هٌْذس هؼیي بشیزی آشٌایی با لغات ٍ اصغالحات تخصصی

4  
 

 هٌْذس هؼیي بشیزی الحات تخصصیآشٌایی با لغات ٍ اصغ

5  
 

 هٌْذس هؼیي بشیزی آشٌایی با لغات ٍ اصغالحات تخصصی

6  
 

 هٌْذس هؼیي بشیزی آشٌایی با لغات ٍ اصغالحات تخصصی

7  
 

 هٌْذس هؼیي بشیزی آشٌایی با لغات ٍ اصغالحات تخصصی

8  
 

 هٌْذس هؼیي بشیزی آشٌایی با لغات ٍ اصغالحات تخصصی

9  
 

 هٌْذس هؼیي بشیزی با لغات ٍ اصغالحات تخصصی آشٌایی

10  
 

 هٌْذس هؼیي بشیزی آشٌایی با لغات ٍ اصغالحات تخصصی

11  
 

 هٌْذس هؼیي بشیزی آشٌایی با لغات ٍ اصغالحات تخصصی

12  
 

 هٌْذس هؼیي بشیزی آشٌایی با لغات ٍ اصغالحات تخصصی

13  
 

 بشیزی هٌْذس هؼیي آشٌایی با لغات ٍ اصغالحات تخصصی

14  
 

 هٌْذس هؼیي بشیزی آشٌایی با لغات ٍ اصغالحات تخصصی

15 
 

 هٌْذس هؼیي بشیزی آشٌایی با لغات ٍ اصغالحات تخصصی 

16  
 

 هٌْذس هؼیي بشیزی آشٌایی با لغات ٍ اصغالحات تخصصی

17  
 

 هٌْذس هؼیي بشیزی آشٌایی با لغات ٍ اصغالحات تخصصی

 


