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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  course planترمی  دوره  طرح 

 

 

 
                                 ارتودانتیکس *گروه آموزشی:                                                                 دندانپزشکی             دانشکده:

 1398-1399  اول  تحصیلی: نیمسال 

 
 

                  413405*کد درس:                                                                           2نظری   زبان عنوان درس: *

                                               دندانپزشکی رشته تحصیلی :*                                                               ا  عمومی  دندانپزشکیدکتر مقطع :* 

      مجتمع  تندیس:  برگزاری  محل*                                                               عصر      5/30-4/30زمان برگزاری:* 

                                                        نظری نوع واحد: *                                                                       یک  واحد  نظری: تعداد واحد* 

                                   16  تعداد جلسات:*  

 1زبان  نظری *پیش نیاز یا هم نیاز:                                                                                      90*تعداد فراگیران: 

                     

 
 ،دکترنقویالوندی ،دکتر رعمرانیدکت،دکترافشاری ،مدرسین: نام 

                                          دکتر نقویمسوول درس: نام 

 رشنبهروزهای تماس با مسئول درس: شنبه تا چها  

 09111716706 تلفن:                                                دانشکده  دندانپزشکی آدرس دفتر: 

 a.a.nagavi@gmail.com :پست الکترونیک

 
 

 
یرا ررمهر   Reading speed آموزش زبان را كسب مهارت سررت  رر ووادر ن پیشتر :هدف کلی درس

می بایس  ههراه  این مهارت ولی امروزه اتتقار براین اس  ک  مي رادن متون  و غیره 

با ریگر مهاررهای گوش رارن ، صحب  کررن و....رقوی  گررر. رراین ررس رادشجو بایر  

با رع ار زیاری از لغات واصطالحات مربوط ب  پزشکی ورد ادپزشکی آشنا گررر. ریرالو  

ره ادگلیسی رارر رد ادپزشکی بخواد  ) با رلفظ صحیح ( ومعادی آدهرا را ها ومتون سا

 .ررک دهایی  وبا رغییراری آدها را بازگو دهای  

 

    

 اهداف اختصاصی:
 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

 

 گیرر. فراار رررد ادپزشکی مأدوسرلفظ صحیح لغات مشكل ودا -

 صحیح رلفظ دهای . Intonationبا  مهالت ادگلیسی را -

  ررک دهوره وبیان کن .را  متنهای رد ادپزشگیمعادي لغات مشكل ساز و م ی  -

 ب اد .دكات رستوري هر ررس را  -
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 را ب اد . رد ادپزشکی مواب سئواالت مربوط ب  هر ررس -

 آشنا گررر.پزشکی دی پزشکی ورد اوپسود ها با رع اری از پیشود ها -

 را کسب دهای . Speed Readingمهارت  -

 بتواند  یک  مقاله علمی دندانپزشکی را بطورکامل و دقیق  ترجمه  یا  بررسی  نماید. -

 

 
 

 نحوه ارزشیابی دانشجو:
 

 نمره کل %10معادل .. ...نمره2(:..الف( در طول دوره ) کوئیز، تکالیف...

 

 تبی.% نمره کل     شیوه امتحان :  ک25معادل .. ..نمره5ب(میان ترم  :

 

 ج( شیوه آزمون:

 

 / تستی تشریحیکتبی                   :پایان ترم  

 

 

  : نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

ن آغیبت موجه موجب حذف  آموزشی ، غیبت غیر موجه در امتحان پایان ترم به منزله  نمره صفر و 14بر اساس ماده 

 درس خواهد شد .

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 

     1398/ 5/11 تاریخ امتحان پایان ترم: *

 * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:

 حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است.  

 رعایت شئونات اخال قی در کالس

 
 

 کتاب  :یمنابع اصل

 ی انگلیسی برای  دانشجویان رشته  دندانپزشک

English  for the  students of dentistry 1395نویسنده :  محمد  حسن  تحریریان 

 برای یافتن مقاله و سایر اطالعات مفیدکمکی : منابع  

 
1- www.dentalcare.com 
 کتابخانه  دانشکده  -2

 جستجو  در   اینترنت-3  
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 یجدول زمان بندی برنامه درس

 تاریخ ردیف
 

 ساعت

 

 رئوس مطالب
 ارائه درس یوهش

 

 استاد

وسایل کمک 

 آموزشی
1  

1398/7/4 
 

9/30-10/30 
Translation  methods               

سخنرانی تعاملی همراه  با 

 پرسش و  پاسخ

 

 دکتر نقوی
  بکارگیری

 اسالیدو

 پاورپوینت

2  

1398/7/11 

 

9/30-10/30 

          Prefixes &  suffixes in  

dentistry                                      

                  

سخنرانی تعاملی همراه  با 

 پرسش و  پاسخ
  بکارگیری دکتر نقوی

 اسالیدو

 پاورپوینت

3 1398/7/18 
 

 

9/30-10/30 
LESSON 23  

 

سخنرانی تعاملی همراه  با 

 پرسش و  پاسخ
  بکارگیری دکتر نقوی

 اسالیدو

 پاورپوینت
4  

1398/7/25 
 

9/30-10/3 0 
Exercise on  lesson  23  سخنرانی تعاملی همراه  با

 پرسش و  پاسخ
  بکارگیری دکتر نقوی

 اسالیدو

 پاورپوینت
5  

1398/8/2 
 

9/30-10/30 

Lesson 6  سخنرانی تعاملی همراه  با

 پرسش و  پاسخ

 

 دکتر  افشاری

  بکارگیری

 اسالیدو

 پاورپوینت

6  
1398/8/9 

 

9/30-10/30 
Exercise on Lesson 6  سخنرانی تعاملی همراه  با

 پرسش و  پاسخ
 دکتر  افشاری

 

  بکارگیری

 اسالیدو

 پاورپوینت
7   

1398/8/16 
 

9/30-10/30 
  Oral presentation  سخنرانی تعاملی همراه  با

 پرسش و  پاسخ
 

 دکتر  افشاری
  بکارگیری

 اسالیدو

 پاورپوینت
8 1398/8/23  

9/30-10/30 
Oral presentation  سخنرانی تعاملی همراه  با

 پرسش و  پاسخ
  بکارگیری دکتر  افشاری

 اسالیدو

 پاورپوینت

9 1398/8/30 

 
 

9/30-10/30 
Lesson  2  سخنرانی تعاملی همراه  با

 پرسش و  پاسخ
  بکارگیری دکتر  الوندی

 اسالیدو

 پاورپوینت
10  

1398/9/7 

 

9/30-10/30 
Exercise on  lesson 2 املی همراه  با سخنرانی تع

 پرسش و  پاسخ
 

 دکتر  الوندی

  بکارگیری

 اسالیدو

 پاورپوینت
11 1398/9/14  

9/30-10/30 
Oral presentation  سخنرانی تعاملی همراه  با

 پرسش و  پاسخ
 

 الوندی دکتر 
  بکارگیری

 اسالیدو

 پاورپوینت
12 1398/9/21  

9/30-10/30 
lesson 8  سخنرانی تعاملی همراه  با

 سش و  پاسخپر
 

 عمرانیدکتر  
  بکارگیری

 اسالیدو

 پاورپوینت

13 1398/9/28  

9/30-10/30 
Exercise on  lesson 8  سخنرانی تعاملی همراه  با

 پرسش و  پاسخ
 

 دکتر عمرانی
  بکارگیری

 اسالیدو

 پاورپوینت
14 1398/10/5  

9/30-10/30 
Oral presentation  سخنرانی تعاملی همراه  با

 پاسخ پرسش و 
 

 دکتر عمرانی

  بکارگیری

 اسالیدو

 پاورپوینت
 

 

 

 

  8139ماه سال  مهر


