بسوه تعالي
فرم هعرفي دروس نظري و عولي – دانشگاه علوم پسشكي شهركرد
هعاونت آهوزشي – هركس هطالعات و توسعه آهوزش پسشكي
طرح دوره درس :سیستن هاي اطالع رساني پسشكي

داوشکذٌ:تْذاضت

گريٌ :تْذاضت عوَهی

ًيوسا ل دٍم 3195-96

وبم ي شمبرٌ درس :زببن تخصصی

رشتٍ ي مقطغ تحصيلی :کبرشىبسی

ريز ي سبػت برگساري :ديشىبٍ سبػت 20-21

محل برگساري :داًطكذُ تْذاضت

تؼذاد ي وًع ياحذٍ 2 :احذ ًظري
دريس پيش ويبزً :ذارد
وبم مسئًل درس :دکتر هسعَد لطفی زادُ

تلفه ي ريزَبي تمبس+83-8388883333 :

آدرس دفتر :داًطكذُ تْذاضت

آدرس :داًطگاُ علَم پسضكی ضْرکرد

َذف کلی درس  :هتخصصيي آهَزش زتاىّ ،ذف از ارائِ درٍس زتااى در داًطاگاّْا را کساة هْاارع ارعت در نَاًاذى (Reading
) speedهی داًٌذ ايي هْارع تايذ تا حذٍدي در درٍس زتاى پيص داًطگاّی ٍ عوَهی کسة گردد ٍلی در زتاى تخصصی يا

ٍ دٍ عاهٍُ

تر اداهِ تقَيت ايي هْارع داًطجَ تايذ تا تعذاد زيادي از لغاع ٍ اصطهحاع هرتَط تِ رضتِ ّاي پسضكی ٍ رضتِ ّاي ٍاتستِ ًيس آضٌا گردد.
-

اَذاف اختصبصی درس :

-

تلفظ صحيح لغاع هطكل ٍ ًا هأًَس را فرا گيرد.

-

هعاًی لغاع هطكل از ٍ جذيذ را تياهَزد.

-

در هطالعِ ّر درس ٍ پر ص ٍ پا خ پيراهَى ًكاع هْن ٍ ضرٍري ّوراُ تا رکر هثال کَضا تاضذ.

-

تَاًائی جَاب دادى تِ ؤاالع هرتَط تِ ّر درس را داضتِ تاضذ.

-

کسة هْارع رعت در نَاًذى ( کِ تا رٍش ناصی اًجام هيطَد) را توريي ًوايذ.

-

پيطًَذّا ،پسًَذّا ٍ ريطِ ّاي لغاع ناظ تْذاضتی را تا رکر هثال تَضيح دّذ.
مىببغ اصلی درس  (:ػىًان کتبة  ،وبم وًيسىذٌ  ،سبل ي محل اوتشبر  ،وبم وبشر  ،شمبرٌ فصًل يب صفحبت مًرد وظر در ايه درس
– در صًرتی کٍ مطبلؼٍ َمٍ کتبة يب َمٍ مجالت آن بٍ ػىًان مىببغ ضريري وببشذ.





English for the students of Medicine
)…The latest publication of WHO (special about diabetes, HPV vaccine
Short transcript of CDC about different subject related to Healt

* وحًٌ ارزشيببی داوشجً ي ببرم مربًط بٍ َر ارزشيببی :
الف) پاياى دٍرُ آزهَى ًْايی  :تارم ً 38.5ورُ
ب ) کيفيت حضَر در کهس ً3.5ورُ
سيبست مسئًل ديرٌ در مًرد برخًرد بب غيبت ي تبخير داوشجً در کالس درس :
ّر غيثت ً 0.2ورُ کن هی ضَد .تيص از  4 /37تراتر هقرراع آهَزضی عول هی گردد

فرم هعرفي دروس نظري و عولي – دانشگاه علوم پسشكي شهركرد
هعاونت آهوزشي – هركس هطالعات و توسعه آهوزش پسشكي
جدول زهاى بندي ارائه برناهه درس سیستن هاي اطالع رساني پسشكي
نیوسا ل دوم 3169-69

هدرص

رديف

تاريخ

ساعت

عنٌاى

1

59/11/18

11-11

Course Objectives, Course Requirements

2

11/19

11-11

 Questions on Vocabulary, Post – readingدکتر لطفی زاده

2

11/1

11-11

3

11/5

11-11

4

11/16

11-11

5

11/13

11-11

6

1/11

11-11

آهادگي السم دانشجٌياى قبل
اس شزًع كالص

دکتر لطفی زاده

حضٌر ً آمادگی ذىنی
مشارکت در بحث گرًىی

Activities, Paper
 Diabetes, Questions on Vocabulary,دکتر لطفی زاده

حضٌر ً آمادگی ذىنی

Terminology
 Hypertension, Terminology, Questionsدکتر لطفی زاده

مشارکت در بحث گرًىی

on Vocabulary
 Obesity, Terminology, Questions onدکتر لطفی زاده

مشارکت در بحث گرًىی

Vocabulary

 Breast cancer, Post – reading Activities,دکتر لطفی زاده

انجام تکلیف خٌاستو شده

Paper

 Colon cancer, Post – reading Activities,دکتر لطفی زاده

مشارکت در بحث گرًىی

Paper

1/11

تعطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیل

7

1/18

11-11

8

1/1

11-11

 Health .Prefix and suffix, Group B strepدکتر لطفی زاده

انجام تکلیف خٌاستو شده

-Vocabulary-Roots-Prefixes-AndSuffixes
تعطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیل

9

1/11

11-11

ترجمو ً خالصو نٌیسی متٌن بيداشتی

دکتر لطفی زاده

انجام تکلیف خٌاستو شده

11

1/18

11-11

ترجمو ً خالصو نٌیسی متٌن بيداشتی

دکتر لطفی زاده

مشارکت در بحث گرًىی

11

1/19

11-11

 World health report 2010دکتر لطفی زاده

مشارکت در بحث گرًىی

12

3/1

11-11

مرًری بر سٌاالت کارشناسی ارشد ساليای قبل

دکتر لطفی زاده

مشارکت در بحث گرًىی

13

3/8

11-11

ترجمو متنی مرتبط با پیشٌند ىا ً پسٌندىای رایج

دکتر لطفی زاده

مشارکت در بحث گرًىی

14

3/19

11-11

در بيداشت عمٌمی
A Review of the Whole Term

تعطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیل

 بقیو جلسات بعيده گزًه هعارف هیباشد.
 از ىفتو  6بو بعد در ىر جلسو  19دقیقو بو ارائو مباحثی تٌسط دانشجیان اختصاص داده شد.
* سايز تذكزىاي هين بزاي دانشجٌياى :ارائو تكالیف داده شده جيت آهادگي السم دانشجٌياى قبل اس شزًع كالص الشاهي هي باشد ،ضونا در
توام جلسات اس رًشيای بارش افکار ً گلٌلو بزفی جيت هشارکت بیشتز دانشجٌياى استفاده خٌاىدشد

