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 :)به زبان  یاکه عمدتاً در دن یطرشته بهداشت مح یو تخصص یاستفاده از متون علم مقدمه)شرح درس

ضرورت دارد. در  یطبهداشت مح یاندانشجو یباال بردن سطح علم یبرا شود،یچاپ و منتشر م یسیانگل
 یکارائه  یقاز طر یطبهداشت مح یمهارت خواندن و درک مطالب تخصص یتدرس هدف تقو نیا

 .باشد یرشته م ینا تخصصیسرفصل مناسب زبان 

 

 :که دانشجو پس از گذراندن درس  یابه گونه یمهارت خواندن و درک مطلب تخصص تقویت  هدف کلی

از  یریهت گسترش مهارت خود با بهره گدرک مطلب بتواند در ج یحصح یاصول و روش شناس یادگیریبا 
 .یدنما یشرفتدروس پ یرسا یمتون تخصص

 

 به تعداد سرفصلها و جلسات هدف نوشته شود(اهداف اختصاصی درس( : 

 بتوانند:  دوره یانرود پس از پا یاز دانشجویان انتظار م          

و  یطمرتبط با متون بهداشت مح یصصاصطالحات تخ یاها ها، لغت نامهفرهنگ واژه یو نحوه کاربر یمعرف .1
 و ... Glob value یتخصص یواژه ها یآنها برا یمعادل ساز

 آنها یو دامنه کاربر یشهر یهکل یمعان یحمهم و تشر یو پسوندها یشوندهاپ معرفی  .2

 ساختار جمالت و مفهوم جمالت یزآنال ی،تخصص یواژه ها معرفی .3

 یها ینهدر بسط و گسترش موثرتر آموزش زبان در زممناسب  ینرم افزارها یو نحوه کاربرد معرفی .4
 یتخصص

  یدرک مطلب با خواندن متون تخصص تمرینو   درک مطلب یکهایتکنمعرفی  .5

  یسیبه زبان انگل یتخصص یها یلماستفاده از نوارها و ف یقاز طر یزبان تخصص یداریمهارت شن تقویت .6

  ترجمه یو قواعد اخالق اصولآشنایی با  .7

 و برعکس یبه فارس یسیز انگلن اومت ترجمه .8

 ترجمه شده و فارسی یسیمتون انگل ویرایش .9

کتاب، مجله،  ارتباط با مراکز و  یدرخواست پرفورما یسیساده به زبان انگل یدر نامه نگار شدن با آشنا .11
 .و .. یلیتحص یرشخارج از کشور، درخواست پذ یعلم یها یتشخص

 یسیاز مقاالت و کتب انگل یحنحوه استفاده صحو  یسیو انگل یبه فارس یسینوو قواعد مقاله اصولبا  ییآشنا .11
 در نگارش مقاالت یطبهداشت مح

 زبان تخصصی بهداشت محیط  نام درس:

 ندارددروس پیش نیاز:  30 شماره درس: واحد )نظری(2تعداد و نوع واحد:

 محیطبهداشت  گروه آموزشی: بهداشت دانشکده: ارشد کارشناسی – محیطبهداشت  رشته و مقطع تحصیلی:

 0433-0430 سال تحصیلی: ؟ ترم تحصیلی: دکتر محمد حسین ساقی نام مدرس:

  روز و ساعت برگزاری کالس : ؟ تعداد جلسات:

 ؟تا  ؟ –ها  ؟

 : ؟تاریخ امتحان
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آب،  ینهدر زم ISI ینالت یپژوهش یلو نقد حداقل چهار مقاله اص یلو تحل یهتجز، جلسات ژورنال کالب برگزاری .12
 فاضالب، هوا و پسماند 

 :)استراتژی آموزشی)روشهای تدریس 
  سخنرانی          کنفرانس            یگروه بحث                کوچک    های بحث در گروه              
                  Round □           PBL □                         □ Case Report      کارگاه آموزشی□

Morning Report □                         غیره 
 

 ویدئو پروژکتور، سامانه نوید، اپلیکیشن های کتابخانه باما و امتحان باما :وسایل کمک آموزشی 
                

 :به صورت ارایه، بحث و  انجام تکالیف در قالب فعالیت های گروهی و فردی وظایف و تکالیف دانشجو

 شرکت در ارزیابی های کالسی و امتحانی شرکت در بحث های گروهی، ،حل تمرین
 

 ابی دانشجو:نحوه ارزشی 
  پایانی                   مرحله ای                       :مراحل ارزشیابی

 

 و ژورنال کالب ها یکالس یفعال در بحث ها شارکتم

 یمسالن یانپا امتحان

   

  جور کردنی □            صحیح و غلط □         چند گزینه ای            تشریحی           شفاهی  □    :نوع امتحان میان ترم

   جور کردنی □           صحیح و غلط  □        چند گزینه ای            تشریحی         شفاهی     □   :نوع امتحان پایان ترم
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