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 به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:اهداف ویژه 
 



 Computer Users 

 خواندن متون تخصصی فناوری اطالعات سالمت و درک مفهوم آنها-9

 آشنایی با واژه های تخصصی فناوری اطالعات سالمت و مدیریت اطالعات بهداشتی-2

 آشنایی با مترادف های انگلیسی لغات موجود در متن-3

 خصصیاصول ترجمه و خالصه سازی متون ت-4

 

 Computer Architectures- 

 خواندن متون تخصصی فناوری اطالعات سالمت و درک مفهوم آنها-9

 آشنایی با واژه های تخصصی فناوری اطالعات سالمت و مدیریت اطالعات بهداشتی-2

 آشنایی با مترادف های انگلیسی لغات موجود در متن-3

 اصول ترجمه و خالصه سازی متون تخصصی-4
 

 Computer Applications 

 خواندن متون تخصصی فناوری اطالعات سالمت و درک مفهوم آنها-9

 آشنایی با واژه های تخصصی فناوری اطالعات سالمت و مدیریت اطالعات بهداشتی-2

 آشنایی با مترادف های انگلیسی لغات موجود در متن-3

 اصول ترجمه و خالصه سازی متون تخصصی-4
 

 Peripherals 

 ن تخصصی فناوری اطالعات سالمت و درک مفهوم آنهاخواندن متو-9

 آشنایی با واژه های تخصصی فناوری اطالعات سالمت و مدیریت اطالعات بهداشتی-2

 آشنایی با مترادف های انگلیسی لغات موجود در متن-3

 اصول ترجمه و خالصه سازی متون تخصصی-4

 

 

 Former Student 

 سالمت و درک مفهوم آنها خواندن متون تخصصی فناوری اطالعات-9

 آشنایی با واژه های تخصصی فناوری اطالعات سالمت و مدیریت اطالعات بهداشتی-2

 آشنایی با مترادف های انگلیسی لغات موجود در متن-3

 اصول ترجمه و خالصه سازی متون تخصصی-4
 

 Operating Systems 



 نهاخواندن متون تخصصی فناوری اطالعات سالمت و درک مفهوم آ-9

 آشنایی با واژه های تخصصی فناوری اطالعات سالمت و مدیریت اطالعات بهداشتی-2

 آشنایی با مترادف های انگلیسی لغات موجود در متن-3

 اصول ترجمه و خالصه سازی متون تخصصی-4
 

 Graphical User Interfaces 

 خواندن متون تخصصی فناوری اطالعات سالمت و درک مفهوم آنها-9

 با واژه های تخصصی فناوری اطالعات سالمت و مدیریت اطالعات بهداشتی آشنایی-2

 آشنایی با مترادف های انگلیسی لغات موجود در متن-3

 اصول ترجمه و خالصه سازی متون تخصصی-4
 

 Applications programs 

 خواندن متون تخصصی فناوری اطالعات سالمت و درک مفهوم آنها-9

 صی فناوری اطالعات سالمت و مدیریت اطالعات بهداشتیآشنایی با واژه های تخص-2

 آشنایی با مترادف های انگلیسی لغات موجود در متن-3
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 آشنایی با مترادف های انگلیسی لغات موجود در متن-3

 اصول ترجمه و خالصه سازی متون تخصصی-4
 

 Networks 

 خواندن متون تخصصی فناوری اطالعات سالمت و درک مفهوم آنها-9

 آشنایی با واژه های تخصصی فناوری اطالعات سالمت و مدیریت اطالعات بهداشتی-2

 ی با مترادف های انگلیسی لغات موجود در متنآشنای-3

 اصول ترجمه و خالصه سازی متون تخصصی-4
 

 The Internet 

 خواندن متون تخصصی فناوری اطالعات سالمت و درک مفهوم آنها-9

 آشنایی با واژه های تخصصی فناوری اطالعات سالمت و مدیریت اطالعات بهداشتی-2

 آشنایی با مترادف های انگلیسی لغات موجود در متن-3

 اصول ترجمه و خالصه سازی متون تخصصی-4



 

 The World Wide Web 

 خواندن متون تخصصی فناوری اطالعات سالمت و درک مفهوم آنها-9

 آشنایی با واژه های تخصصی فناوری اطالعات سالمت و مدیریت اطالعات بهداشتی-2

 ی انگلیسی لغات موجود در متنآشنایی با مترادف ها-3

 اصول ترجمه و خالصه سازی متون تخصصی-4
 

 The World Wide Web 

 خواندن متون تخصصی فناوری اطالعات سالمت و درک مفهوم آنها-9

 آشنایی با واژه های تخصصی فناوری اطالعات سالمت و مدیریت اطالعات بهداشتی-2

 د در متنآشنایی با مترادف های انگلیسی لغات موجو-3

 اصول ترجمه و خالصه سازی متون تخصصی-4
 

 The World Wide Web 

 خواندن متون تخصصی فناوری اطالعات سالمت و درک مفهوم آنها-9

 آشنایی با واژه های تخصصی فناوری اطالعات سالمت و مدیریت اطالعات بهداشتی-2

 آشنایی با مترادف های انگلیسی لغات موجود در متن-3

 مه و خالصه سازی متون تخصصیاصول ترج-4
 

 The World Wide Web 

 خواندن متون تخصصی فناوری اطالعات سالمت و درک مفهوم آنها-9

 آشنایی با واژه های تخصصی فناوری اطالعات سالمت و مدیریت اطالعات بهداشتی-2

 آشنایی با مترادف های انگلیسی لغات موجود در متن-3

 ن تخصصیاصول ترجمه و خالصه سازی متو-4
 

 The World Wide Web 

 خواندن متون تخصصی فناوری اطالعات سالمت و درک مفهوم آنها-9

 آشنایی با واژه های تخصصی فناوری اطالعات سالمت و مدیریت اطالعات بهداشتی-2

 آشنایی با مترادف های انگلیسی لغات موجود در متن-3
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 در پایان دانشجو قادر باشد

 و نوشتن .کارگیری چهار مهارت زبانی برای ارتقا مهارت خواندن آشنایی  با به-1

 
 :منابع

 کتب انگلیسی تخصصی مربوطه 

 
Oxford  Oxford English for Information Technology.Glendinning E, John McEwan. 

.tion edition, 2006University Press, USA; 2nd Revised edi 

 

 , پاسخ دادنهای شنیداری و گفتاری  سخنرانی کردن, انجام دادن مهارت روش تدریس:

 

فناوری نوار متون تخصصی ، نرم افزار دیکشنری انگلیسی به انگلیسی ، سایت های تخصصی  وسایل آموزشی :

 اطالعات بهداشتی

 
 سنجش و ارزشیابی 

بر حسب سهم از نمره کل) روش       آزمون
 درصد(

 ساعت تاریخ 

 //////////////////////// ///////////////////////////   کوئیز

آزمون میان 
 ترم 

در طی ترم مشخص  درصد 11 
 می شود

 

آزمون پایان 
 ترم

 01/11-01/8 52/11/52 درصد 01 

حضور فعال در 
 کالس

حضور و 
مشارکت در 

 کالس

  در طی ترم درصد 01

 
 و انتظارات از دانشجو:مقررات کالس 

 کالس در موقع به حضور
 آموزشی قوانین رعایت

 در صورت غیبت بیش از حد مجاز با دانشجو مطابق با آئین نامه آموزشی رفتار خواهد شد.
 
 
 
 
 

 دانشکده: EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول

 یل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :تاریخ تحو
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9 12/6/59 Computer Users 

 

 خانم اصالنی

2 12/6/59 Computer Architectures خانم اصالنی 

3 4/7/59 Computer Applications 

 

 خانم اصالنی

4 22/7/59 Peripherals 

 

 خانم اصالنی 

1 22/7/59 Former Student 

 

 خانم اصالنی

6 19/7/59 Operating Systems 

 

 خانم اصالنی

7 1/2/59 Graphical User Interfaces 

 

 خانم اصالنی

8 5/2/59 Applications programs 

 

 خانم اصالنی

1 26/2/59 Multimedia 

 

 خانم اصالنی

91 12/2/59 Networks 

 

 خانم اصالنی

99 7/5/59 The Internet 

 

 خانم اصالنی

92 24/5/59 The World Wide Web 

 

 اصالنیخانم 

93 12/5/59 The World Wide Web 

 

 خانم اصالنی

94 12/5/59 The World Wide Web 

 

 خانم اصالنی



91 
 

9/21/59 The World Wide Web 

 

 خانم اصالنی

96 21/21/59 The World Wide Web 

 

 خانم اصالنی

97  

91/91/11 

 خانم اصالنی پرسش و پاسخ

 


