باسمهتعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
دانشکده پرستاری و مامایی
فرم طرح درس زبان تخصصی

مدرس  :افسانه عاليوند دانشكده :پرستاری مامايي

عنوان درس :زبان تخصصي

گروه آموزشي :پرستاری

تعداد واحد2 :

نظری2 :

دروس پيش نياز :زبان انگليسي عمومي
مشخصات دانشجویان
رشته تحصيلي :پرستاری مقطع :کارشناسي

هدف كلی درس :آشنايي دانشجو با متون و منابع علمي و واژه های رايج در رشته پرستاری و کسب توانايي درك مفاهيم ،به منظور بهره -
گيری از کتب و مجالت علمي پژوهشي پرستاری و ارتقای سطح دانش حرفهای.

اهداف اختصاصی:
دانشجو پس از پايان اين درس قادر خواهد بود:


پسوندها و پيشوندهای رايج در پزشكي را در متون تخصصي پيدا کرده و معني آن را تعريف کند.



اختصارات متداول را در متون تخصصي پيدا کند.



اجزای کلمات(ريشه ،پسوند و پيشوند) را در متون پزشكي بنحو مناسبي جدا کرده و معني کند.



پسوندها و پيشوندهای رايج در باره اندام های بدن و بيماری ها را با استفاده از ترمينولوژی پزشكي مورد استفاده قرار دهد.



متون علمي پرستاری را با استفاده از ترمينولوژی پزشكي به درستي تلفظ کند(حيطه شناختي).



متون علمي پرستاری را با استفاده از فرهنگ لغات بنحو صحيح و با سرعتي مناسب ترجمه کند.
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لغات و اصطالحات پزشكي را بطور صحيح بنويسد.

فعالیت ها و روش تدریس :سخنراني ،پرسش و پاسخ ،بحث گروهي
وسایل كمک آموزشی :وايت بورد،ماژيک  ،ويديو پروژکتور

برنامه زمانبندی درس زبان تخصصی
جلسه

تاریخ

عنوان مبحث

1

معرفي درس و آشنايي با کتاب ،پسوندها و پيشوندها

2

مبحث  suffixو حل تمرين

3

مبحث suffixو حل تمرين

4

مبحث  prefixو حل تمرين

5

مبحث  prefixو حل تمرين

6

مبحث  prefixو حل تمرين

7

تعطيل رسمي

8

مبحث سيستم گوارش و حل تمرين

9

مبحث سيستم گوارش و حل تمرين

10

مبحث سيستم پوست و حل تمرين

11

مبحث سيستم قلب و حل تمرين

12

مبحث سيستم قلب و حل تمرين

13

مبحث سيستم اعصاب و حل تمرين

14

مبحث سيستم اعصاب و حل تمرين
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15

مبحث سيستم کليه و مجاری ادراری و حل تمرين

16

مبحث سيستمكليه و مجاری ادراری و حل تمرين

17

امتحان پايان ترم ساعت

فعالیت ها و تکالیف دانشجویان:


حضور فعال در بحث های کالس.



ترجمه مقاله



خواندن متون کتاب و ترجمه و پاسخ به سواالت هر متن.

نحوه ارزشیابی دانشجویان:




حضور فعال در کالس و ارزشيابي تكويني%20
ارائه تكليف کالسي(نوشتن و تحويل مثال و ارائه کتبي يا شفاهي مقاله ترجمه شده) %20
امتحان پايان ترم%60
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