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 سمه تعالیاب 

 

 دانشکده بهداشت

 (Course Plan) دورهفرم طرح 

 مشخصات درس

                                                    کد درس:                               در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت  زبان تخصصی :درس کامل عنوان 

  نظری :واحدنوع درس کمبود یا جبرانی                                                                              نوع درس:

               43: تعداد ساعت تدریس                                                                                     واحد نظری 2 تعداد واحد: 

 ساعته 2جلسه  71 توزیع کلاس ها:                                                                                                  ندارد نیاز:پیش 

 

 مشخصات فراگیران

                                                ارشد کارشناسی :تحصیلی مقطع                                                            آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت  :رشته تحصیلی

 

 مشخصات مدرس درس

 (Ph.D) دکترا  آخرین مدرک تحصیلی:                                                                       علیرضا دیدارلو :نام و نام خانوادگی

                     دانشیار به دانشگاهی:رت                                                    و ارتقاء سلامت آموزش بهداشت رشته تحصیلی:

 شماره تماس:                                                                        بهداشت عمومی  گروه آموزشی:

   adidarloo@yahoo.comایمیل:  

         یدانشکده بهداشت، گروه بهداشت عموم یه،اروم یدانشگاه علوم پزشک یسجاده سرو، پرد 66 یلومترک یه،اروم آدرس محل کار:

 

 درس:  شرحی از 

مفاهیم و اصطلاحات آموزش بهداشت و  ومتون آشنایی دانشجویان با فن خواندن و ترجمه متون علمی مرتبط با علوم پزشکی و بهداشتی بویژه 

 ارتقاء سلامت

 

 تدریس: منابع 
1. J.Tomas Butler. Principles of Health Education and Health Promotion. Last edition 
2. Bedworth DA. Bedworth AE. The Dictionary of Health Education. Oxford University Press. Last edition. 

3. Modeste. NN. Tamayose. TS. Dictionary of Public Health Promotion and Education. Terms and 

Concepts. Jossey Bass. Last edition 
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ارتقای سطح دانش حرفه ای، توانایی کافی برای استفاده از متون و منابع علمی و فهم واژه ها و دانشجو باید به منظور  هدف کلی درس:

اصطلاحات انگلیسی مورد نیاز آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و درک مفاهیم و بهره گیری از کتب و مجلات علمی مرتبط با رشته آموزش 

 اشدبهداشت و ارتقای سلامت به زبان انگلیسی را داشته ب

 

 جلسه هفتگیبرنامه زمان بندی 

 رئوس مطالب

 7 آشنایی دانشجویان با متون، واژه ها و اصطلاحات مورد نیاز رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

 2 آشنایی دانشجویان با متون، واژه ها و اصطلاحات مورد نیاز رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ادامه بحث

 4 دانشجویان در زمینه درک مفاهیم مرتبط با رشته تحصیلی خود از کتب و مجلات علمیتوانمندسازی 

 3 توانمندسازی دانشجویان در زمینه درک مفاهیم مرتبط با رشته تحصیلی خود از کتب و مجلات علمی ادامه بحث

 5 از کتب و مجلات علمیتوانمندسازی دانشجویان در زمینه درک مفاهیم مرتبط با رشته تحصیلی خود  ادامه بحث

 6 اصطلاحات و اختصارات انگلیسی کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 1 صطلاحات و اختصارات انگلیسی کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ادامه بحث

 8 پسوند ها و پیشوند های مصطلح انگلیسی در علوم پزشکی و بهداشت

 9 علمی)کتب و مجلات( مرتبط با اموزش بهداشت و ارتقاء سلامتخواندن صحیح متون 

 71 خواندن صحیح متون علمی)کتب و مجلات( مرتبط با اموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ادامه بحث

 77 درک مفاهیم متون تخصصی

 72 توانایی ترجمه متون تخصصی انگلیسی به فارسی

 74 انگلیسی به فارسیتوانایی ترجمه متون تخصصی  ادامه بحث

 73 توانایی ترجمه متون تخصصی انگلیسی به فارسی ادامه بحث

 75 آشنایی مقدماتی با نگارش متون تخصصی انگلیسی

 76 آشنایی مقدماتی با نگارش متون تخصصی انگلیسی ادامه بحث

 71 جمع بندی مطالب، رفع اشکال دانشجویان

 شیوه آموزش

 روش سخنرانی -7

 و بارش افکار پرسش و پاسخ ،روش بحث گروهی  -2

 

 یآموزش یلمبورد، عکس، ف یتوا ینت،پروژکتور، پاورپو یدئوو یتاد یوتر،کتاب، جزوه، کامپ: یکمک آموزش یلمواد و وسا

 یدسامانه نو یقاز طر یمجاز-در کلاس درس یبه صورت حضور :یمکان برگزار

مدرس، بحث  یحاتدهند: گوش دادن به توض یانجام م ی،به اهداف آموزش یابیدر راه دست یرانهستند که فراگ ییها یتفعال :یادگیری تجارب

 یو آماده شدن برا یکنفرانس دادن، خواندن مطالب آموزش ی،جلسات آموزش یدر طول برگزار یبردار یادداشت ی،کردن در مورد موضوعات کلاس

 یابیارزش

 کارعملی:

 :قادر باشند زبان تخصصیزکسب دانش و اطلاعات لازم در خصوص دانشجویان باید پس ا

 .دنانتخاب نمای از مجلات علمی پژوهشی فارسی جستجو و در قالب مقاله را فارسی یکی از موضوعات تحقیقاتی مورد علاقه-7
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 .دنسپس بخش چکیده فارسی آن مقاله را به زبان انگلیسی روان ترجمه نمای -2

 .دنبه صورت کنفرانس ارایه نمای ه شده ی خود رامکار ترجدر کلاس درس  بعد -4

 

 :نهایی نحوه ارزشیابی

 نمره 72امتحان پایان ترم:                              2ارائه کلاسی:                                نمره 6: کار عملی انجام

 تشریحی و چهارگزینه ای :ی میان ترم و پایان ترمنوع آزمون ها

 


