
 99-00تحصیلی   دومدانشگاه علوم پزشکی جهرم در نیمسال انگلیسی و ادبیات فارسی برنامۀ کالس های زبان 
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ساع
 ت

 
 روز

   ثامنی د(واح 2)99مهر  2گ  پزشکی 1زبان عمومی ثامنی واحد( 2) 99پرستاری  1 زبان عمومی 
   ( ثامنیواحد 2) 99اتاق عمل اصطالحات پزشکی   شنبه

  دستپاک واحد(1) 1پزشکی گروه  2زبان عمومی  دستپاک(واحد 2) 97بهمن پزشکی 2گ 2عمومی زبان 

   دستپاک واحد( 1) 98هوشبری  زبان تخصصی 

   ثامنی واحد(2) 98پزشکی مهر 1زبان تخصصی 

   پزشکی دستپاک  2تخصصی  

( واحد 2) 97 بهمن پزشکی 2گ 2عمومی زبان  غالمی واحد(2)1گ 98زبان عمومی علوم دستپاک واحد( 2) 98ری پرستا زبان تخصصی 
 دستپاک

 
یک    

 ( واحد پارسایی2) 98فارسی عمومی پزشکی بهمن   زارع واحد( 2)99تاق عمل ا و زبان پیش هوشبری دستپاک واحد( 2) 98هوشبری  زبان تخصصی

 شنبه   دستپاکواحد( 2) 1گروه 99 بهمن 1گ پزشکیپیش  

   ثامنی (واحد 2)99پرستاری 1 زبان عمومی  

   ثامنی 99بهمن  1پزشکی ک 1زبان عمومی  

   غالمی واحد(2) 99زبان پیش بهداشت  

   ثامنی واحد( 2) 99مهر 2گ  پزشکی 1زبان عمومی  
 دو

 شنبه
  دستپاک واحد(2) 1گ پزشکی 2یعموم زبان ثامنی واحد(2) 98پزشکی مهر 1زبان تخصصی ( واحد پارسایی1) 98فارسی عمومی پزشکی بهمن 

   پزشکی دستپاک 2زبان تخصصی  

   زارع واحد( 2)99تاق عمل ا و زبان پیش هوشبری 

  غالمی واحد(2) 99زبان پیش بهداشت   ( واحد رحمانیان2) 97فارسی عمومی هوشبری  ( واحد رحمانیان2) 97فارسی عمومی هوشبری 
 سه 
 شنبه

 

 دستپاکواحد( 2) 1گروه  98 پزشکی پیش  دستپاک واحد( 2) 98 اتاق عمل زبان تخصصی 

 واحد( 2)99بهمن  1گ پزشکی 1زبان عمومی  غالمی واحد( 2) 1آ گ زبان عمومی علوم 
 ثامنی

 چهار     

 شنبه

 صالحیت علمی و گزینش عمومی توسط هیئت جذب می باشد.  تغییرات محتمل متعاقباً  اعالم خواهد گردید.تایید نهایی این برنامه منوط به شرکت متقاضیان حق التدریس در آزمون تعیین 

 مدیر گروه زبان                                                                          معاون آموزشی علوم پایه دانشکدۀ پزشکی                  

 تر محمد هادی ثامنی                                                                  دکتر شکوفه آتش پوردک                  

 



 آموزشی منابع

 گروه هدف تعداد واحد ناشر و تاریخ انتشار نویسنده عنوان کتاب نام رشته ردیف

دانشجویان کلیه  3 . دکتر اکبر صیادکوه و دیگران. سخن شیرین پارسی فارسی عمومی 1
 رشته ها

 .a. Mahboudi, A et al. A preparatory Step toward Reading Comprehension.  Shiraz: Ideh Derakhshan, 1395 پیش نزبا 2
Print. (1-7 + 8-14 Units. 10 + 10 Marks)   

b.Sameni, Mohd. Hadi, and Fatemeh Mollaei. The Art of Living. Shiraz: Avande Andisheh. 2015. Print. (4 
units) (کمک آموزشی) 

 4واحد در  3
ساعت غیر از 
پزشکی و علوم 

 آزمایشگاهی

دانشجویان کلیه 
 رشته ها

 Shokrpour, Nasrin, and Ali Mahboodi. Improving Reading Skills. Tehran: Jungle, 2012. Print. (1-6 +7- 11 units ( 1زبان عمومی ) 3
/ 10 +10 Marks)  

واحد بجز  4
 پزشکی 

 واحد 3

کلیه   دانشجویان
 رشته ها

 Kamyab, Ghodratollah, et al. Reading Science and Medicine in Eng. Esfahan: Jungle, 2012. Print. (5 + 5 units (2زبان عمومی ) 4
/ 10 +10 Marks) کتاب جلد قرمز قدیم 

4 
واحد ورودی 3

 96های  بهمن 

رشته   دانشجویان
 پزشکیهای پیرا

 / Aminlari, Faramarz, et al. Semi Specialized English. Shiraz: Ideh Derakhshan, 2016. Print.(1-6 +7- 11 units (2زبان عمومی ) 5
10 +10 Marks) کتاب جدید  جلد آبی  (5 + 5 units / 10 +10 Marks)   

  فقط دانشجویان واحد 3
 پزشکی

( 1تخصصی ) زبان 6
 پزشکی

Fazeli, Fatemeh, et al. English for the Students of Medicine. Ed. A. Mahboudi. Shiraz: SMS UP, 1391. Print.  3 پزشکی  دانشجویان 

( 2) زبان تخصصی 7
  پزشکی

a. Zemach, Dorothy E, and Lisa A. Rumisek. Academic Writing: From Paragraph to Essay. Oxford: 
MacMillan, 2011. Print 

b. SUMS' Points on Advance Grammar (Pamphlet)  
c. Arnaudet, Martin, L, and Mary Ellen Barrett. Paragraph Development: A Study Guide for Students of 

English. 2nd ed. Englewood Cliffs: Prentice Hall Regents, 1990. Print. ( آموزشی کمک ) 

 پزشکی  دانشجویان 3

زبان تخصصی  8
 هوشبری

Suzani, Samad Mirza, and Batool Parvaresh.  English for the Students of Anesthesiology. Tehran: Samt, 
2014. (8 Units) 

 هوشبریدانشجویان  2

زبان تخصصی  9
 پرستاری

Kayhani, Alireza, et al.  English for the Students of Nursing. Tehran: Samt, 2013. کتا ب جدید   

 در ترم تحصیلی تدریس شود. (Units 8)حداقل 

  دانشجویان 2
 پرستاری

 زبان تخصصی 10
 بهداشت

Tootoonchi, Mansureh, and Hassan Tootoonchi. English for the Students of Public Health. Shiraz: Shiraz 
University of Medical Sciences Press, 2000. Print. 

حداقل   (8 Units)    در ترم تحصیلی تدریس شود. 

بهداشت  دانشجویان 2
 عمومی

علوم  زبان تخصصی 11
 آزمایشگاهی

Amalsaleh, Ehya, and Mohd Rafatbakhsh. English for the Students of Laboratory Sciences. Tehran: Samt, 
1391.  

علوم  دانشجویان 2
 آزمایشگاهی

واژه شناسی پزشکی  12
 اتاق عمل

Piroozan, Ziba. Medical Terminology. Tehran: Hidaji, 1392. 
Montaseri etal. Operating Room Terminology. 1398. 
Internet Sources 

 اتاق عملدانشجویان  2

   

 دانشکدۀ پزشکیعلوم پایه  معاون آموزشیمدیر گروه زبان                                                                                            

 شکوفه آتش پوردکتر محمد هادی ثامنی                                                                  دکتر                   



 ترم گروه زبان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جهرماستاد مح

نسبت به تهیۀ طرح دوره و طرح درس حداکثر تا پایان زمان حذف و  2صفحه با سپاس فراوان از تالش های گرانقدر جنابعالی در ترم گذشته خواهشمند است با توجه به منابع درسی 

در دانشکدۀ پزشکی و یا پیراپزشکی تحویل نمایید. تهیه این مطالب جهت آگاهی دانشجویان و مسئوالن محترم  EDOو  EDCاضافۀ شروع ترم اقدام نموده و مطالب را به بخش زبان، 

خواهشمند است از هر گونه تغییری آموزشی د ع پ جهرم از محتوای برنامه درسی می باشد و  ضمناً جهت ارزشیابی گروه توسط این بخش ها مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین 

 منابع درسی و ساعات درسی اعالم شده بدون موافقت کتبی مدیر گروه و مسئول آموزش دانشکدۀ مربوطه خودداری فرمایید. در

 Quizمتحان قوه یا گردد. مورد مذکور شامل ادر راستای ارتقای کیفیت سواالت امتحانی مید ترم و فاینال، خواهشمند است این سواالت را قبالً در گروه ارائه و پس از بررسی استفاده 

 ه صورت آنالین انجام می گردد. نمی گردد. ضمناً تعدادی سواالت نمونۀ مربوط به هر درس را از قبل در وب سایت بارگذاری فرمایید. حضور و غیاب دانشجویان در هر جلسه ب

با سپاس فراوان و آرزوی 

توفیقات روزافزون جنابعالی 

11/11/99 

 99-00 تحصیلی سال آموزشی تقویم

 مدت واحد انتخاب زمان
 آموزش

 و حذف آموزش پایان و آغاز
 اضافه

 حذف
 اضطراری

 برگزاری تاریخ و مدت
 ترم میان امتحانات

 تاریخ و مدت
 امتحانات برگزاری

 دو بین تعطیالت
 نیمسال

 نیمسال
 اول

 شنبه
 

 چهارشنبه لغایت
 

  شنبه هفته  17
 لغایت پنجشنبه

 

  شنبه
لغایت 

  یکشنبه
 

  شنبه سه از
 لغایت

 چهارشنبه
 

 میان اتامتحان شروع
 و اساتید نظر با ترم

 میان امتحانات پایان
  شنبه پنج تا ترم

  شنبه
  لغایت پنجشنبه

 

 از جمعه روز 8
 لغایت جمعه

 

 نیمسال
 دوم

 شنبه
11/12/99 

 پنجشنبه لغایت
11/03/00 

  شنبه هفته 17 
 لغایت پنجشنبه

 

  شنبه
لغایت 

  یکشنبه
 

  دوشنبه از
 لغایت

 چهارشنبه
 

 میان اتامتحان شروع
 و اساتید نظر با ترم

 میان امتحانات پایان
  شنبه پنج تا ترم

  شنبه از هفته  دو
 شنبه  لغایت پنج

 

 از روز 22
 لغایت

 

 دوره
 تابستان

 برنامه با مطابق
 برگزار های دانشگاه

 تابستان نیمسال کننده

 برنامه با مطابق هفته  6
 برگزار های دانشگاه

 تابستان نیمسال کننده

 برنامه با مطابق  -- --
 برگزار های دانشگاه

 تابستان نیمسال کننده

 برنامه با مطابق
 برگزار های دانشگاه

 تابستان نیمسال کننده

 

 

                 

 مدیر گروه زبان                                                                          معاون آموزشی علوم پایه دانشکدۀ پزشکی                  

 دکتر محمد هادی ثامنی                                                                  دکتر شکوفه آتش پور                  

 


