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  مهندسی بهداشت محيطمهندسی بهداشت محيط: : گروهگروه            بهداشت   بهداشت     ::دانشكدهدانشكده            زبان تخصصیزبان تخصصی: : طرح دوره درسطرح دوره درس

 

 ارشد مهندسی بهداشت محيط کارشناسی :رشته و مقطع تحصیلي 6206562  زبان تخصصی :نام و شماره درس

 ارشدكالس  :محل برگزاري   69-60شنبه ساعت یک :روز و ساعت برگزاري

  واحد نظري 9 (:عملي/ ري نظ)تعداد و نوع واحد 

 ندارد :دروس پیش نیاز

 + 93-9369999765  :تلفن و روزهاي تماس  دکتر محسن اربابی :نام مسئول درس

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد :آدرس ، پردیس رحمتيه دانشکده بهداشت :آدرس دفتر

  :هدف كلي درس

  اصطالحات متداولو به زبان انگليسی ی حيطم بهداشتمهندسی علمی در  مطالعه متونروش  آشنائی با

   تجزیه و تحليل یک مقاله علمی، فهم سخنرانی هاي انگليسی :اهداف اختصاصي درس

در  –عنوان كتاب، نام نويسنده ، سال و محل انتشار ، نام ناشر ، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس ) :منابع اصلي درس

 .اب يا همه مجالت آن به عنوان منابع ضروري نباشدصورتي كه مطالعه همه كت

 

1- George M. Hall, (2008), How to Write a Paper, 4
th
 Edition, Blackwell. 

2- David D. Kemp, (1998), The Environment Dictionary. 

3- Michael Swar, (1980), Practical English Usage, Oxford. 

4- Longman Exam Coach Dictionary, Oxford, (software), 

5- Environmental Health Engineering Dictionary, (software),   

 مقاالت علمی ارائه شده در کالس -1

 به زبان اصلی فيلم هاي ارائه شده در کالس -7

 :نحوه ارزشیابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابي* 

 %20: ارائه یک مقاله به زبان انگليسی (6

 %20: خالصه مقاله از فارسی به انگليسی و از انگليسی به فارسیبرگرداندن یک ( 2

 %65: تهيه فيلم و اسالید به زبان انگليسی( 9

 %45: امتحان پایان ترم( 4

 :سیاست مسئول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در كالس درس

 .شی عمل می گرددبرابر مقررات آموز 4/ 67بيش از .  نمره کم می شود 20/5هر غيبت 
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           زبان تخصصیزبان تخصصی :جدول زمان بندي ارائه برنامه درس

 

 مدرس عنوان ساعت شماره جلسه

آمادگي الزم 

دانشجويان قبل از 

 شروع كالس

 قبلیحضور و آمادگی  دکترمحسن اربابی کلياتی در مورد متون علمی   60-69  6

2  60-69   
بررسی و خالصه نویسی یک و  و تلفظ Listeningن  به همراه تمری نمایش فيلم به زبان اصلی

 مقاله علمی
" 

 قبلیحضور و آمادگی 

9  60-69   
Scientific Paper Writing  به همراه تمرین   نمایش فيلم به زبان اصلیوListening  و

 تلفظ
" 

 قبلیحضور و آمادگی 

 قبلیحضور و آمادگی  " و تلفظ Listeningبه همراه تمرین   نمایش فيلم به زبان اصلی   60-69  4

0  60-69   Writing Exercises "  قبلیحضور و آمادگی 

 " و تجزیه  و تحليل آن با کمک دانشجویان  (به زبان اصلی) نمایش فيلم   60-69  1
 قبلیحضور و آمادگی 

 قبلیو آمادگی  حضور " و ارائه مقاله به زبان انگليسی توسط دانشجو بررسی یک مقاله علمی   60-69  7

3  60-69   Paper Presentation  به همراه تمرین   نمایش فيلم به زبان اصلیوListening قبلیحضور و آمادگی  " و تلفظ 

9  60-69   Paper Presentation  به همراه تمرین   نمایش فيلم به زبان اصلیوListening و تلفظ " 
 قبلیحضور و آمادگی 

65  60-69   
ارائه مقاله به زبان  -و تجزیه  و تحليل آن با کمک دانشجویان  (به زبان اصلی) فيلمنمایش 

 انگليسی توسط دانشجو
" 

 قبلیحضور و آمادگی 

66  60-69   Paper Presentation  به همراه تمرین   نمایش فيلم به زبان اصلیوListening قبلیحضور و آمادگی  " و تلفظ 

 قبلیحضور و آمادگی  " به زبان فارسی و انگليسی صه نویسی یک مقاله علمیبررسی و خال   60-69  62

 قبلیحضور و آمادگی  " به زبان فارسی و انگليسی بررسی و خالصه نویسی یک مقاله علمی   60-69  69

 قبلیحضور و آمادگی  " به زبان فارسی و انگليسی بررسی و خالصه نویسی یک مقاله علمی   60-69  64

 قبلیحضور و آمادگی   به زبان فارسی و انگليسی بررسی و خالصه نویسی یک مقاله علمی   60-69  60

 قبلیحضور و آمادگی   به زبان فارسی و انگليسی بررسی و خالصه نویسی یک مقاله علمی   60-69  61

 قبلیآمادگی  حضور و  به زبان فارسی و انگليسی بررسی و خالصه نویسی یک مقاله علمی   60-69  67

 قبلیحضور و آمادگی   جمع بندي و رفع اشکاالت   60-69  63

 مطابق برنامه آموزش دانشكده بهداشت: تاريخ امتحان پايان ترم

  ساير تذكرهاي مهم براي دانشجويان : 

 ی الزم قبل از شروع کالس الزامی می باشدمشارکت گروهی دانشجویان در بحث کالسی و تالش در جهت ارتقاي فهم زبان انگليسی براي داشتن آمادگ . 

  تدریس و امتحان به زبان فارسی و انگليسی می باشد. 


