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  مقطع رشته: دکتری عمومی    پزشکی  نام رشته:

 :2گروه  1زبان عمومی   نام درس 

 

 :مشخصات استاد مسؤل 

 تلفن همراه شماره تماس دانشگاه گروه رتبه نام خانوادگی نام

محمد 

 هادی

ع پ  زبان استادیار ثامنی

 جهرم

07154342037 09177172943 

 دارد.بر عهده را ارتباط با دانشجويان  و ر روند درس و تكاليف دانشجوياناستاد مسؤول درس وظيفه نظارت ب

 

 hadisameni@gmail.com آدرس پست الکترونیکی استاد مسؤول:

 

 ان همکارمشخصات استاد:  Not Applicable 

 تلفن همراه شماره تماس دانشگاه گروه رتبه نام خانوادگی نام

       

       

 انند به قسمتهای مشخصي از درس دسترسي داشته باشند.ان همكار مي تواستاد

 
 

 

 مشخصات کلی درس



 2 

 

 

 

 

1 

In the Name of God 

Jahrom University of Medical Sciences 

The Department of Languages 

Course Plan 

General English 1 

Code: (221206) 

General English (Part 1) courses for medical students consist of select pieces of English texts aimed at 

enhancing the competence of English learners from lower-intermediate to intermediate level. This 

course helps students gain self-confidence by acquiring more realistic knowledge of English students 

from the field of medicine need to use in their educational career and in daily life communications. 

Course expectations for General English 1 include: 

 improve students’ abilities in reading and comprehending English text. 

 strengthens students’ abilities in listening and speaking skills 

 develop learners’ English vocabulary 

 techniques of using a dictionary effectively 

 enhance students’ skills in making summary of texts 

 making students more competent in spoken and written English 

 empower students to decipher complex English structures 

 This course is supposed to be presented virtually during Covid-19 pandemic. We use two major tactics 

to present the course: online and offline sessions. During offline sessions units of the course are well-

presented and explained, while during the online meetings questions will be answered and problems are 

solved. 

 

 اهداف و معرفی درس
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Course Profile: 

 3 hours per week (240 minutes) 

 17 weeks duration 

 51 hours per semester 

Average duration of activities in any of the two-hour typical classes: 

 Beginning each session with warm-up 5 minutes 

 Review previous courses 20 minutes 

 Introducing new lessons 20 minutes 

 Power point show 15 minutes 

 Text reading and interpretation 20 minutes 

 Doing drills / Students’ presentations 20 minutes 

 Taking attendance 5 minutes 

)توجه داشتته باشتيد موتتوايي بته بته عنتوان منبت  هزمتون بته           بنويسيد: سامانهبرای ارائه به دانشجويان در اهداف درس را  . 2

 شود بايد اهداف درس را پوشش دهد و هزمون نهايي دانشجويان نيز بايد با اهداف درس مطابقت داشته باشد.( دانشجويان معرفي مي

 

  هدف از ارائه اين درس ارتقای دانش زباني دانشجو به سطح متوسط است.   به طوريكه در قسمت فوق ذبر شد، 1

هدف ديگر باال بردن دانش زباني در دانشجو مي باشد تا در هينده بتواند از مناب  انگليسي به عنوان  مواد بمک درسي  2

 استفاده نمايد.

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

ت، به طوری به زمينه حضور فعال وی در دانشجو در ارائه شفاهي موضوعات اساعتماد به نفس ديگر، افزايش  3

  ................................................................................ فراهم گردد ويژه بين الملليه سمينارها و گردهمايي های گوناگون ب
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 ه بامال مجازی درس ارائ 

 

 جدول زير را تكميل نماييد: 

 دلیل امکان غیرحضوری بودن قسمت غیرحضوری عنوان 
پوشش محتوا به شکل  چگونگی

 غیرحضوری

پوشش موتوا به دو شيوه هفالين  19-به علت پاندمي بويد 1مي دروس زبان عمو

برای ارائه دروس و هنالين برای 

تمرينات و رف  اشكال مي  حل

 باشد.  

   

   

   

 

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

 شده برای آزمون

Shokrpour, Nasrin, and Ali Mahboodi. Improving 

Reading Skills. Tehran: Jungle, 2012. Print. (30% of 

the content for Mid-semester exam and the rest of the 

book, namely 70% for the final exam has determined.  

 

 

 

 

 

 

 خير   بلي  در نظر داريد؟منبع آزمون  . هيا مقاله خاصي برای معرفي به دانشجويان به عنوان2

 .بنويسيددر صورت وجود مشخصات بامل 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 

 در اینترنت توصیه می گردد. موجودیا 

 

 

 

 

و ...(  ، مجموعه اساليدفيلمموتوای الكترونيكي، در صورتي به در نظر داريد جزوه يا هر نوع موتوای ديگری )مانند  .3

 . ، مشخصات هن را ذبر بنيد به دانشجويان معرفي بنيد درسی منبعبه عنوان  يا به تنهايي عالوه بر بتاب فوق

 *نوع محتوا
 صات شامل عنوان و مؤلفین/مشخ

 کنندگان تهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

 Sameni, Mohd. Hadi, and کتاب

Fatemeh Mollaei. The Art 

of Living. Shiraz: Avande 

  

 شجويانمنابع درسی دان
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Andisheh. 2015. Print. (4 

units) (کمک آموزشی) 

    

    

    

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

 ... است.

 .هماده شده باشدهغاز ترم به صورت نهايي از الزم ذبر است به موتوای بايد قبل  **

 

مطالعه  منبع( را به عنوان جزوه و ...مجموعه اساليد، . در صورتي به در نظر داريد موتوای ديگری )مانند بتاب، 4
سامانه قسمتي جداگانه برای اين موارد در نظر در ) .، مشخصات بامل هن را ذبر بنيد به دانشجويان معرفي بنيد بیشتر

 (گرفته شده است.
.  
  .................................... احتماال از فيلم ها بوتاه بمک هموزشي هم در صورت امكان بارگزاری در سايت استفاده مي گردد.1

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

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

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

5 ......................................................................................................................................................................................................................  
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 توانند در کمک به یادگیری و خودارزیابی دانشجویان نقش مهمی داشته باشند. ها میخودآزمون 

 ای وجود دارد.چند گزینه و های تشریحیدر سامانه امکان طراحی آزمون 

 شما،  توانید از دانشجو بخواهید که بعد از شرکت در آزمون با توجه به پاسخ ارائه شدههای تشریحی میدر نوع آزمون

 آزمون خود را تصحیح کند.

 هایی که به علت مسافرت یا ... امکان تعامل در قالب تکالیف را ندارید، استفاده ها در زمانتوانید از خودآزمونشما می

 کنید.  

 

 خير  √ بلي   ايد؟. هيا برای درس خودهزمون در نظر گرفته1

 ها را ذبر بنيد در صورت وجود تعداد و نوع خودهزمون

  
 مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

 مثال

ازمون مبوث 

نيازسنجي در برنامه 

 درسي

 تستي چهار جوابي
زمان  پس از  هفته تا دو حدابثر

 مشاهده

 

1 

 

 

QUIZ 1 √  13/3/1400تا  11/3/1400از 

    

 

 

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

 در تعریف تکالیف به موارد زیر توجه کنید:

 .پوشش بخش غیرحضوری درس از طریق تعریف تکالیف مناسب برای دانشجویان ضروری است 

 راحی و ارائه نمایید.ناسبی را طتوانید تکالیف مدر صورت تمایل برای بخش حضوری درس نیز می 

 بندی مناسب برای تکالیف در نظر بگیرید. زمان 

 له و قدرت تحلیل و نقد دانشجویان متمرکز باشد.اهای حل مستکالیف بهتر است بر مهارت 

 اماا   .این تکالیف با مفهوم پروژه پایان ترم تفاوت دارند. در این تکالیف هدف مطالعه منابع و یادگیری دانشجو است

 شود.  ها تعریف میوژه پایان ترم فعالیت خاصی در راستای به کاربردن آموختهدر پر

 

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

 تکالیف طول ترم  

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت 

فیدبک دادن 

 مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

1 

هر  تكاليف

بخش يا 

 يونيت

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

 سايت نويد.

تا پيش از ارائه 

 درس جديد

حدابثر تا دو 

 هفته

مرور فصل 

توسط مربوطه 

دانشجو و 

بررسي ميزان 

همادگي وی در 

 درک مطلب
 

 

     

      

 هاي دانشجويان تكاليف و پروژه
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 پروژه پایان ترم 

 √خير   بلي   ايد؟ايان ترم در نظر گرفته. هيا برای درس خود پروژه پ1

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

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

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

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

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

 

 

 

 
تواند به دقت کافی انجام شود می گفتگواگر در طراحی و هدایت  وجود دارد.)غیرهمزمان(،  گفتگودر سامانه امکان فعال سازی 

 :در صورت تمایل به استفاده از این امکان موارد زیر را تکمیل نماییدان کمک زیادی نماید. پرورش تفکر انتقادی در دانشجوی

 

  رم(و)فگفتگو 

 

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

، از درس ميتواند انجام گردد. در مورد زاويه ديگریپروژه های ديگر از قبيل توقيق 

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

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

 ساير فعاليت هاي يادگيري
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............................................................................................................................................................................................................................ 

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

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

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

 

 

 

شيوه ارزشيابي دانشجو )اجزا و بارم بندی مانند پاسخ به تكاليف، هزمون نهايي، خودهزمونها و ...( چگونه است؟ در  .1

 رد هزمون نهايي در صورت وجود هم توضيح دهيد.مو

 ارزشيابي در قسمت معرفي درس نويد وارد بنيد. Tabاين توضيح را در 

 

% امتوان نهايي مي باشد. بارهای توقيقي در نمره نهايي يا ميانترم موثر 60% امتوان ميان ترم و 40ارزشيابي به صورت 

  ..................................................................................................................................................................................................... مي باشند. 

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

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

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

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

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

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

 

 

)مواردی چون نمره هزمون بتبي، حضور و  بندی دقيق ارزشيابي نهايي دانشجو را ذبر نماييد. ها و بارم مالک .2

  های پيش بيني شده(غياب در بالسهای حضوری، نمره تک تک تكاليف و ساير فعاليت

 توجه: مي توانيد اين تنظيمات را در بخش نمرات در نويد انجام دهيد. 

فوق الذبر نمره داده خواهد شد. برای غيبت غير موجه در بالس های هنالين بسر در تست های چهار جوابي و بر مبنای 

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

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

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

 ارزشيابی دانشجويان


