
 
 پیراپزشکی دانشکده

 ترمی طرح درس
 

 (2) یپزشک انگلیسی متونعنوان درس : 

 هیآزمایشگا علوم پیوستهناکارشناسی  ومد دانشجویان ترم مخاطبان:

 نظری واحد 2 واحد: تعداد

 هفته شنبه هریکروزهای  10لغایت  8ساعت  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

 1399-1400سال تحصیلی  دومیمسال ن شنبه هرهفتهچهارروزهای  16لغایت  14ساعت زمان ارائه درس: 

 دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی نصراله سهرابی دکتر مدرس:

 ندارد درس پیش نیاز:

 

زبان  آموزش یو بطور کل یشگاهیعلوم آزما یدر متون علم یبا اصطالحات پزشک ییآشنا :هدف کلی درس 

نها در آاز  ورا مطالعه  شاتیآزما یو دستورالعمل ها یوانند کتب علمتب که دانش آموختگان یدر حد یسیانگل

 خود استفاده کنند. یحرفه 

 ه درس:اهداف ویژ

 داشته باشد: ییتوانا دیدرس با انیدانشجو پس از پا

 را ترجمه کند. یشگاهیعلوم آزما یمتون دروس مختلف تخصص -1

 .دندرا ترجمه کند و بکار ب نیالت شاتیمراحل آزما -2

 را ترجمه کند. یشگاهیعلوم آزما یو تخصص یپزشک نیاصطالحات الت -3

1. PPPPPPPP PPP PPPPPPPP 

2. PPPPPPPP PPP PPPPPPPP 

3. PPPPPPPPPP PPP PPPPPPPP PP PPPPP PPPPPPPPP 

4. PPPPPPP PPPP PPPPPPPPP 

5. PPPPPPPPPPPPP 

6. PPPPPPPPPP PPPPPPPPP PP PPPPPPPP PPPPPPPPPPPP )1( 

7. PPPPPPPPPP PPPPPPPPP PP PPPPPPPP PPPPPPPPPPPP )2( 

8. PPPPPP PPPPPPPP 

9. PPPPPPPPPP PPPPPPPPP PP PPPPPPPPP, PPPPPPPP PPP PPPPPPP PPPPP )1( 

10. PPPPPPPPPP PPPPPPPPP PP PPPPPPPPP, PPPPPPPP PPP PPPPPPP PPPPP )2( 

11. PPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPP PPPP 



12. PPPPPPP PPPPP 

13. PPPPPPPPPPPPP 

14. PPPPPPPPPP PP PPPPPPPPPPP PPPPPPPP )1( 

15. PPPPPPPPPP PP PPPPPPPPPPP PPPPPPPP )2( 

16. PPPPPPPPPPP PPPPPPPP 

 

    Prefixes and Suffixes(1) اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 
  هدف کلی جلسه اول:

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 .دیمان انیآنها را ب یدهد و معنا صیکلمات را تشخ شهیدانشجو بتواند ر -1-1

 .دینما نایدهد و معنی آن را ب صیتشخرا در ساختار کلمات  و پیشوندها دانشجو بتواند پسوندها -2-1

 

 وت هاطبقه بندی میکروارگانیسم ها، مقایسه پروکاریوت ها ویوکاریآشنایی با  :دومهدف کلی جلسه 

 

  Prefixes and Suffixes(2) :دوماهداف ویژه جلسه 

 این جلسه دانشجو باید قادر باشد: در پایان

 .دینما انیآنها را ب یو معنا دهد صیکلمات را تشخ شهیدانشجو بتواند ر -1-2

 .دینما انیدهد و معنی آن را ب صیت تشخرا در ساختار کلما شوندهایدانشجو بتواند پسوندها و پ -2-2

 

 Collection and Handling of Blood Specimens :سومهدف کلی جلسه 

  :سوماهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 و متن را با سرعت مناسبی خوانده و ترجمه کند.دانشج -1-3

 کند. انیدانشجو ساختار کلمات، معانی و کاربرد آنها را ب -2-3

 Hazards from Chemicals  :چهارمهدف کلی جلسه 

  :چهارماهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 ترجمه کند.دانشجو متن را با سرعت مناسبی خوانده و   -1-4

 کند. انیدانشجو ساختار کلمات، معانی و کاربرد آنها را ب -2-4

 Sterilization :پنجم هدف کلی جلسه

  :پنجم اهداف ویژه جلسه

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 خوانده و ترجمه کند. دانشجو متن را با سرعت مناسبی  -1-5



 کند. نایکاربرد آنها را بدانشجو ساختار کلمات، معانی و  -2-5

 

 Functional Component of Clinical Laboratories (1) :ششمهدف کلی جلسه 

  :ششماهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 خوانده و ترجمه کند. دانشجو متن را با سرعت مناسبی  -1-6

 کند. انیا را بنهدانشجو ساختار کلمات، معانی و کاربرد آ -2-6

 

 Functional Component of Clinical Laboratories (2) :هفتمهدف کلی جلسه 

  :هفتماهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 خوانده و ترجمه کند. دانشجو متن را با سرعت مناسبی  -1-7

 کند. نایربرد آنها را بدانشجو ساختار کلمات، معانی و کا -2-7

 Sputum Specimen :هشتمهدف کلی جلسه 

  :هشتماهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 خوانده و ترجمه کند. دانشجو متن را با سرعت مناسبی  -1-8

 کند. انیربرد آنها را بدانشجو ساختار کلمات، معانی و کا -2-8

 :نهمهدف کلی جلسه 

Laboratory Diagnosis of Dysentery, Diarrhea and Enteric fever(1) 

 

  :نهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 خوانده و ترجمه کند. دانشجو متن را با سرعت مناسبی  -1-9

 کند. انیربرد آنها را بدانشجو ساختار کلمات، معانی و کا -2-9

  : دهم هدف کلی جلسه

Laboratory Diagnosis of Dysentery, Diarrhea and Enteric fever (2) 

  :دهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 ی خوانده و ترجمه کند.دانشجو متن را با سرعت مناسب  -1-10

 کند. انیاربرد آنها را بدانشجو ساختار کلمات، معانی و ک -2-10

 Antimicrobial Susceptibility Test :یازدهمهدف کلی جلسه 

  :یازدهماهداف ویژه جلسه 



 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 ی خوانده و ترجمه کند.دانشجو متن را با سرعت مناسب  -1-11

 کند. انیاربرد آنها را بدانشجو ساختار کلمات، معانی و ک -2-11

 Capsule Stain :دوازدهمهدف کلی جلسه 

  :دوازدهمویژه جلسه  اهداف

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 ی خوانده و ترجمه کند.دانشجو متن را با سرعت مناسب  -1-12

 کند. انیاربرد آنها را بدانشجو ساختار کلمات، معانی و ک -2-12

 Agglutination :سیزدهمهدف کلی جلسه 

  :سیزدهماهداف ویژه جلسه 

 دانشجو باید قادر باشد:در پایان این جلسه 

 ی خوانده و ترجمه کند.دانشجو متن را با سرعت مناسب  -1-13

 کند. انیاربرد آنها را بدانشجو ساختار کلمات، معانی و ک -2-13

 

 Principles of Immunologic Reaction (1) :چهاردهمهدف کلی جلسه 

  :چهاردهماهداف ویژه جلسه 

 قادر باشد: در پایان این جلسه دانشجو باید

 ی خوانده و ترجمه کند.دانشجو متن را با سرعت مناسب  -1-14

 کند. انیانشجو ساختار کلمات، معانی و کاربرد آنها را بد -2-14

 Principles of Immunologic Reaction (2) :پانزدهم هدف کلی جلسه

  :پانزدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 ی خوانده و ترجمه کند.دانشجو متن را با سرعت مناسب  -1-15

 کند. انیاربرد آنها را بدانشجو ساختار کلمات، معانی و ک -2-15

 Erythrocyte Antigens :شانزدهم هدف کلی جلسه

  :شانزدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 ناسبی خوانده و ترجمه کند.دانشجو متن را با سرعت م  -1-16

 کند. انیاربرد آنها را بدانشجو ساختار کلمات، معانی و ک -2-16

 منابع:

1- Henry J.B., Clinical diagnosis and management by laboratory methods. 22th 

Edition, 2011. 

2- Sabouri kashani A, Dargahi H. English for the students of Laboratory 



Technology. SAMT, 2013. 

 

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ روش تدریس:

 پروژکتورویدیو وایت برد ، کامپیوتر ،  پاورپوینت، های اسالید وسایل آموزشی :

 
 
 
 
 

 سنجش و ارزشیابی
 
 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

  هر جلسه 10 کتبی کوئیز

 شنبه سه  MCQ 30 05/09/99 18-16کتبی  ترم آزمون میان 
 شنبهچهار  MCQ 60 30/10/99 30/30-10/8کتبی  آزمون پایان ترم

ارزشیابی  حضور فعال در کالس

 استاد

  هر جلسه 10

 
 

 از .باشند داشته حضور درس درکالس استاد از قبل موظفند دانشجویان مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 مطالب رئوس جلسه، هر پایان در .استدو ساعت  کالس هر زمان مدت .کنند علمی خوداری غیر های بحث

 حاضر کالس در قبلی مطالعه با تواند می دانشجو لذا گردد می ارائه دانشجویان به شفاهی طور به آینده جلسه

 .شود

 

                          دکتر نصراله سهرابینام و امضای مدرس:   

 

 

        دکتر نصراله سهرابیروه: نام و امضای مدیر گ

 

 

              

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

 

 

 

 تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :                         تاریخ تحویل: 

 



 

 

 

 )نظری( 2 یپزشک یسیمتون انگلبندی درس  جدول زمان

 

 مدرس هموضوع هر جلس تاریخ جلسه
1 19/06/99 Prefixes and Suffixes دکتر سهرابی 

2 26/07/99 Prefixes and Suffixes دکتر سهرابی 

3 02/07/99 Collection and Handling of Blood Specimens دکتر سهرابی 

4 09/07/99 Hazards from Chemicals دکتر سهرابی 

5 16/07/99 Sterilization دکتر سهرابی 

6 23/07/99 Functional Component of Clinical Laboratories (1) دکتر سهرابی 

7 30/07/99 Functional Component of Clinical Laboratories (2) دکتر سهرابی 

8 07/08/99 Sputum Specimen دکتر سهرابی 

9 14/08/99 Laboratory Diagnosis of Dysentery, Diarrhea 

and Enteric fever (1) 

 تر سهرابیدک

10 21/08/99 Laboratory Diagnosis of Dysentery, Diarrhea 

and Enteric fever (2) 

 دکتر سهرابی

11 28/08/99 Antimicrobial Susceptibility Test دکتر سهرابی 

12 05/09/99 Capsule Stain دکتر سهرابی 

13 12/09/99 Agglutination دکتر سهرابی 

14 19/09/99 Principles of Immunologic Reaction (1) دکتر سهرابی 

15 26/09/99 Principles of Immunologic Reaction (2) دکتر سهرابی 

16 03/10/99 Erythrocyte Antigens دکتر سهرابی 

 

 


