
                                                                                                      
 دانشکده

 قالب نگارش طرح درس ترمی
 

 و بین الملل دندانپزشکی 39 دانشجویان ورودی  مخاطبان:                                            2زبان تخصصی  عنوان درس :

                               جلسه( 71جلسه از  9جلسه ی یک ساعته )سهم استاد :  71: یک واحد = :)یا سهم استاد از واحد(  عدادواحدت

 71-77ساعت  یکشنبهروزهای  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

 کتر فرشاد رحیمی متخصص ارتودانتیکسد مدرس: 39-39نیمسال اول تحصیلی   0:91 الی  1:91شنبه ها یک :زمان ارائه درس

 نیاز به پیش نیاز ندارد درس و پیش نیاز:

 
ارتقاء دانش ومهارت های زبان انگلیسی دانشجو در فهم موثر متون دندانپزشکی و توانایی برقراری ارتباط موثر   هدف کلی درس :
  با متون مرتبط

 
 )جهت هر جلسه یک هدف( اهداف کلی جلسات :

 راگیری مطالب مربوط به مقاله ارائه شده ف : 1جلسه 
 فراگیری مطالب مربوط به مقاله ارائه شده  : 2جلسه 
 فراگیری مطالب مربوط به مقاله ارائه شده  : 3جلسه 

               
              

 فراگیری مطالب مربوط به مقاله ارائه شده :  هدف کلی جلسه اول
  اهداف ویژه جلسه اول:

 در باشددانشجو قا
 معانی لغات مربوط به متن را بداند -7-7
 توانایی روخوانی صحیح متن را داشته باشد  -2-7
 توانایی پاسخ به پرسش های مربوط به متن مقاله را داشته باشد  -9-7
 ارتباط لغات با متون دندانپزشکی را دریابد -4-7
9-7- Synonym  بداندلغات پرکاربرد دنداپزشکی را که در متن وجود دارد 
 
 

 فراگیری مطالب مربوط به مقاله ارائه شده هدف کلی جلسه دوم:
 اهداف ویژه جلسه دوم:

 دانشجو قادر باشد
 معانی لغات مربوط به متن را بداند-7-2
 توانایی روخوانی صحیح متن را داشته باشد -2-2
 توانایی پاسخ به پرسش های مربوط به متن مقاله را داشته باشد  -9-2
 باط لغات با متون دندانپزشکی را دریابدارت -4-2
9-2- Synonym  لغات پرکاربرد دنداپزشکی را که در متن وجود دارد 
 
 

 فراگیری مطالب مربوط به مقاله ارائه شده هدف کلی جلسه سوم:
 اهداف ویژه جلسه سوم:

 دانشجو قادر باشد
 معانی لغات مربوط به متن را بداند-7-9
 یح متن را داشته باشدتوانایی روخوانی صح -2-9
 توانایی پاسخ به پرسش های مربوط به متن مقاله را داشته باشد  -9-9
 ارتباط لغات با متون دندانپزشکی را دریابد -4-9
9-9- Synonym  لغات پرکاربرد دنداپزشکی را که در متن وجود دارد 
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 منابع:

 کلیه متون دندانپزشکی و مقاالت ارائه شده توسط استاد
 

 .روخوانی متون و ترجمه آن همراه با پاسخگویی به سواالت و رفع اشکال در پایان هرجلسه  روش تدریس:
 استفاده از کتب و مقاالت   وسایل آموزشی :

 
 

 سنجش و ارزشیابی 
 

 روش آزمون
 سهم از نمره کل

 )بر حسب درصد(
 ساعت تاریخ

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

 /////// /////// /////// /////// رمآزمون میان ت

  21/71/39 31 امتحان کتبی آزمون پایان ترم

 0:91الی  1:91 همه جلسات 71 حضور غیاب حضور فعال در کالس

 
  مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 حضور به موقع در کالس و عدم ورود به کالس بعد از ورود مدرس  .7
 احث مورد تدریس هر جلسهآمادگی قبلی در ارتباط با مب  .2
 شرکت فعال در بحث های کالس .9

  
 
 
 
 
 

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول            :     مسئول درسنام و امضای                       یمینام و امضای مدرس: دکتر فرشاد رح
 تاریخ ارسال :           سال:                       تاریخ ار                                تاریخ تحویل:                      
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 2جدول زمانبندی درس زبان تخصصی 

 0:91الی   1:91روز و ساعت جلسه : یکشنبه ساعت 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

7 27/19/39 Article دکتر دالوریان 

2 20/19/39 Article وریاندکتر دال 

9 14/11/39 Article دکتر سید طبایی 

4 77/11/39 Article دکتر سید طبایی 

9 70/11/39 Article دکتر سید طبایی 

9 29/11/39 Article دکتر سید طبایی 

1 12/10/39 Article دکتر رحیمی 

0 13/10/39 Article دکتر رحیمی 

3 79/10/39 Article دکتر رحیمی 

71 29/10/39 Article دکتر ایمانی 

77 11/13/39 Article دکتر ایمانی 

72 74/13/39 Article دکتر ایمانی 

79 27/13/39 Article دکتر گلشاه 

74 20/13/39 Article دکتر گلشاه 

79 19/71/39 Article دکتر گلشاه 

79 72/71/39 Article دکتر گلشاه 

71 73/71/39 Article دکتر گلشاه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول            :     مسئول درسنام و امضای                       یمینام و امضای مدرس: دکتر فرشاد رح

 تاریخ ارسال :           تاریخ ارسال:                                                       تاریخ تحویل:                      

 

 


