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 تلفن همراه اره تماسشم دانشگاه گروه رتبه نام خانوادگی نام

       

       

 
In the Name of God 

 

Jahrom University 

of Medical Sciences 

The Department of Languages 

پزشکی  1طرح دوره زبان انگلیسی تخصصی   

Course Plan 

ESP 1 for the Students of Medicine 

Code: (221203) 

English for special purposes course for students of medicine consist of select pieces of English texts 

aimed at developing abilities of learners in English terminology of medical sciences. Meanwhile, this 

course focuses on various issues and aspects that individuals might face in the above mentioned 

discipline in their professional life. Contents of the course are selected based on the syllabus 

recommended by the Ministry of Health, Treatment and Medical Education. 

 

Course expectations for ESP 1 include: 

 improve still more general and social English language skills and pronunciation 

 strengthens students’ abilities in reading medical English texts  

 develop specific vocabulary and expressions for English used in the medical sector 

 raise students’ awareness of intercultural issues and ‘international English’ 

 enhance students’ communication skills in dealing with English-speaking patients and colleagues 

 empower students to practise giving presentations in English  

Course Profile: 
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 3 hours per week (180 minutes) 

 17 weeks duration 

 51 hours per semester 

Duration of Class Activities: 

 Beginning each session with warm-up 5 minutes  

 Review previous courses 20 minutes 

 Introducing new lessons 10 minutes 

 Power point show 20 minutes 

 Group and individual discussions 20 minutes 

 Break 20 minutes 

 Text reading and interpretation 30 minutes 

 Doing drills 30 minutes 

 Students’ presentations 20 minutes  

 Taking attendance 5 minutes 

 

در فهميدن و درک متون ين درس ارتقای دانش زبانی دانشجو به طوريكه در قسمت فوق ذکر شد، هدف از ارائه ا 1

درسی اصلی و چه مواد تخصصی چه به عنوان از منابع انگليسی  قادر است دانشجو در آينده لذا تخصصی خويش است.  

 کمک درسی استفاده نمايد.به عنوان مطلب 

که زمينه حضور فعال وی  گونه ای، به می باشددانشجو در ارائه شفاهی موضوعات اعتماد به نفس  ديگر، افزايشهدف  2

  .......................................................................... فراهم گردد ويژه بين المللیه در سمينارها و گردهمايی های گوناگون ب

 ............................................................................................................................................................................................................  

  

 

 

  

 

 درس غيرحضوریء جز تعيين
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 کامال مجازی  درس به شکل هارائ√ 

 

 جدول زير را تكميل نماييد: 

 غیرحضوری بودندلیل امکان  قسمت غیرحضوری عنوان 
پوشش محتوا به شکل  چگونگی

 غیرحضوری

پوشش محتوا به دو شيوه آفالين  19-به علت پاندمی کويد 1 س زبان تخصصیدر

برای ارائه دروس و آنالين برای 

ع اشكال می ل تمرينات و رفح

 باشد.  
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 خير  √ بلی  در نظر داريد؟آزمون  منبعآيا کتاب خاصی برای معرفی به دانشجويان به عنوان . 1

 در صورت وجود جدول زير را تكميل کنيد:

 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص  صفحات و  فصل

 شده برای آزمون

Fazeli, Fatemeh, et al. English for the Students of 

Medicine. Ed. A. Mahboudi. Shiraz: SMS UP, 1391. 

Print. 

 

 فیلم های آموزشی مرتبط با دروس )با نظر استاد(

 فایل های صوتی تولید شده برای دروس توسط استاد

 

 

 

 √خير   بلی  در نظر داريد؟منبع آزمون . آيا مقاله خاصی برای معرفی به دانشجويان به عنوان 2

 .يدبنويسدر صورت وجود مشخصات کامل مقاله را 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

مطالعه موارد مشابه مواد درسی و عمدتا از طریق کتابخانه های مجازی 

 موجود در اینترنت توصیه می گردد.یا 

 

 استفاده از اینترنت

  

 

 

 

 

 

 منابع درسی دانشجويان
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و ...(  ، مجموعه اساليدفيلممحتوای الكترونيكی، داريد جزوه يا هر نوع محتوای ديگری )مانند در صورتی که در نظر  .3

 . ، مشخصات آن را ذکر کنيد به دانشجويان معرفی کنيد درسی منبعبه عنوان  يا به تنهايی عالوه بر کتاب فوق

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگان تهیه
 توضیحات

ن فایل برای آماده بود

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    
و ديگر معتبر های روی سامانهبر اری شده ذ، محتوای بارگآموزشیجزوه، فيلم اساليد پاور پوينت، محتوای چندرسانه ای، منظور  *

 ... است.

 .آماده شده باشدآغاز ترم به صورت نهايی از الزم ذکر است که محتوای بايد قبل  **

 

مطالعه  منبعجزوه و ...( را به عنوان مجموعه اساليد، در صورتی که در نظر داريد محتوای ديگری )مانند کتاب،  .4
سامانه قسمتی جداگانه برای اين موارد در نظر در ) .، مشخصات کامل آن را ذکر کنيد به دانشجويان معرفی کنيد بیشتر

 (گرفته شده است.
.  

  .................................... مک آموزشی هم در صورت امكان بارگزاری در سايت استفاده می گردد.احتماال از فيلم ها کوتاه ک1

2 ......................................................................................................................................................................................................................  

3 ......................................................................................................................................................................................................................  

4 ......................................................................................................................................................................................................................  

5 ......................................................................................................................................................................................................................  
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 خير  √ بلی   ايد؟. آيا برای درس خودآزمون در نظر گرفته1

 ها را ذکر کنيد در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون

  
 مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

 مثال

ازمون مبحث 

نيازسنجی در برنامه 

 درسی

 16/7/99تا  14/7/99از  تستی چهار جوابی

 

1 

 

 

QUIZ 1 √  16/7/99تا  14/7/99از 

 

2 

 

 

QUIZ 2 √  16/8/99تا  14/8/99از 

 

 خودآزمون ها
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 شود. ها مدیریت مییادگیری در این سیستم آموزشی از طریق تکالیف و تا حدی خودآزمون-فرایند یاددهی

 

 زير پروژه پايان ترم و تكاليف درس خود را مشخص نماييد.  هایقسمتدر 

 تکالیف طول ترم  

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت 

فیدبک دادن 

 مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

1 

تكاليف هر 

بخش يا 

 يونيت

مطالعه بخش قرائت بيشتر و ارسال خالصه ای از آن در قسمت تكاليف 

 يت نويد.سا

تا پيش از ارائه 

 درس جديد

حداکثر تا دو 

 بعد هفته

مرور فصل 

توسط مربوطه 

دانشجو و 

بررسی ميزان 

آمادگی وی در 

 درک مطلب

 

 

 ترجمه برخی از قسمت های دروس  

تا پيش از ارائه 

 درس جديد

حداکثر تا دو 

 هفته بعد

به منظور بررسی 

ادراک دانشجو 

از يک درس 

 خاص 

 تعاقبا و پس از بررسی توانایی عمومی کالس در زبان انگلیسی اعالم میگردد.سایر موارد م

 

 

 پروژه پایان ترم 

 √خير   بلی   ايد؟. آيا برای درس خود پروژه پايان ترم در نظر گرفته1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنويسيد:

 های دانشجويان تکاليف و پروژه
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تواند به دقت کافی انجام شود می گفتگواگر در طراحی و هدایت  وجود دارد.همزمان(، )غیر گفتگودر سامانه امکان فعال سازی 

 :در صورت تمایل به استفاده از این امکان موارد زیر را تکمیل نماییدپرورش تفکر انتقادی در دانشجویان کمک زیادی نماید. 

 

  رم(و)فگفتگو 

 

توسط دانشجويان يا انجام مرتبط با درس و يا تكمله ای بر درس  با توجه به برنامه درسی ارائه کنفرانس: گفتگوموضوع 

، در مورد زاويه ديگری از درس ميتواند انجام گردد.پروژه های ديگر از قبيل تحقيق 

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

...............

...............

.............................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

يوه ارزشيابی دانشجو )اجزا و بارم بندی مانند پاسخ به تكاليف، آزمون نهايی، خودآزمونها و ...( چگونه است؟ در ش .1

 مورد آزمون نهايی در صورت وجود هم توضيح دهيد.

 ارزشيابی در قسمت معرفی درس نويد وارد کنيد. Tabاين توضيح را در 

 

 ارزشيابی دانشجويان

 ساير فعاليت های يادگيری
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  اشند. نهايی می بنمره  % از 10ای راد تكاليفامتحان نهايی می باشد.  %60% امتحان ميان ترم و 30ارزشيابی به صورت 

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

  

در تست های چهار جوابی و بر مبنای فوق الذکر نمره داده خواهد شد. برای غيبت غير موجه در کالس های آنالين کسر 

  در نظر گرفته خواهد شد. با دستورالعمل ها و مصوبات دانشگاهمنطبق نمره 

 


