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معرفی درس :درس زبان تخصصی هوشبری که محتوای ان بر اساس رشته تخصصی دانشجویان می باشد
بعد از زبان عمومی ارائه می گردد .و دانشجویان رشته هوشبری باید درس زبان تخصصی مربوط به
رشته هوشبری رابگیرند .در این درس دانشجویان با کلمات تخصصی و ساختارهای خاص بکار رفته

" با گذراندن دروس زبان عمومی و تخصصی دانشجویان معموال. آشنا می شوند،در متون تخصصی
.در خواندن کتب رشته خود به زبان انگلیسی مشکل خاصی نخواهند داشت

: عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد

Unit 1: Reading: Origin and History of Anesthesia
Further reading: Basic Principles of Pharmacology and Anesthesia
Unit 2: Reading: Basic Definitions in Modern Anesthesia
Further reading: Domains and Standards in Modern Anesthesia
Unit 3: Reading: The Changing Nature of Preoperative Evaluation (1)
Further reading: The Changing Nature of Preoperative Evaluation (2)
Unit 4: Reading: Clinical Management of Muscle Relaxants (1)
Further reading: Clinical Management of Muscle Relaxants (2)
Unit 5: Reading: Management of General Anesthesia
Further reading: Post-anesthesia Care Unit and Its Standards
Unit 6: Reading: Anesthesia, Drug metabolism and Toxicity
Further reading: Drug Distribution and Volume of Distribution
Unit 7: Reading: Factors Influencing Anesthesia Activity in Humans (1)
Further reading: Factors Influencing Anesthesia Activity in Humans (2)
Unit 8: Reading: Monitored Anesthesia Care (1)
Further Reading: Monitored Anesthesia Care (2)
Unit 9: Reading: Intravenous Anesthesia, Barbiturates and Nonbarbiturates
Further reading: History of Intravenous Anesthetic Delivery
Unit 10: Reading: Anesthesia Risk (1)
Further reading: Anesthesia Risk (2)

 هدف كلي
پرورش مهارت خواندن و درک مطلب متون تخصصی رشته مربوطه در سطح پیشرفته. 1

 اهداف اختصاصي

دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 .1با ساختار مقاالت علمی رشته خود آشنا شود.
 .2رئوس مطالب مقاله های رشته خود را پیدا کند.
 ..3به منظور ارتقا ء سطح دانش حرفه ای خود از کتب و مجالت علمی – تحقیقی مرتبط با رشته خود بهره گیری کند.
 ..4سا ختارهای خاص زبان تخصصی رشته خود را فراگیرد و توجه خاص به ابعاد زبانی آنها کند .

 هدف كلي
 .2آشنایی با ساخت لغات و ترمینولوژی تخصصی رشته مربوطه در سطح پیشرفته

 اهداف اختصاصي
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 .1لغات تخصصی رشته خود را فرا گرفته و کاربرد صحیح آنها را در جمله بداند.
 .2پیشوند و پسوند و ریشه های کلمات تخصصی رشته خود را فراگیرد.

 هدف كلي
 .3آشنایی با شیوه های موثر خواندن متون همراه با تند خوانی در سطح پیشرفته

 اهداف اختصاصي
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 .1شیوه های موثر متن خوانی را فرا گیرد.
 . .2استرا تژیهای خواندن را در عمل به کار گیرد.
 .3معانی لغات نا آشنا را با توجه به متن حدس بزند.

 هدف كلي
 .4آشنایی با فنون یادگیری زبان در سطح پیشرفته

 اهداف اختصاصي
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 .1تکنیکهای صحیح یادگیری زبان را تشخیص داده و آنها را بکار گیرد.
 .2رابطه بین جمالت ( )cause , effect, contrast, comparisonرا به طور مقدماتی شناخته و آنها را در خواندن و نوشتن
بکار گیرد.
 .3معانی مختلف لغات را در جمالت مختلف تشخیص داده و در جمله مناسب بکار ببرد.

 روش آموزش
ترکیبی

مجازی

حضوری

شرایط اجراء


امکانات آموزشی:
 اسالید پروژکتور  ،ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید

 منابع درسی :
آیا کتاب /مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع درسی در نظر دارید؟  بلی

 در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید:

مشخصات کتاب شامل عنوان ،نویسندگان،مترجمین ،انتشارات ،سال و نوبت چاپ

 خیر

صفحات و فصلهای مشخص
شده برای مطالعه

 English for the Students of Anesthesiaصفحات بر اساس محتوای
ارائه شده در هر جلسه

مشخصات مقاله شامل عنوان ،نویسندگان ،مجله ،سال و شماره انتشار و صفحات

نحوه دسترسی دانشجویان به
مقاله

 در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری (مانند فیلم ،مجموعه اسالید و  )...عالوه بر کتاب
فوق یا به تنهایی به عنوان منبع درسی به دانشجویان معرفی کنید ،مشخصات آن را ذکر کنید و فایل آن
نوع محتوا*

مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

فایل مجازی
شده با استفاده

توضیحات

تهیهکنندگان
سید حنان کشفی

آماده بودن فایل برای
بارگذاری**

مباحث درس زبان تخصصی

هر هفته در سامانه

هوشبری

بارگذاری میگردد

از نرم افزار
اسنگ ایت در
سامانه نوید

را ضمیمه نمایید:

* منظور اسالید پاور پوینت ،جزوه ،فیلم آموزشی ،محتوای بارگذاری شده بر روی سامانههای دیگر دانشگاه و  ...است.

 در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری (مانند کتاب ،مجموعه اسالید ،جزوه و  )...را به عنوان منبع مطالعه
بیشتر به دانشجویان معرفی کنید ،مشخصات کامل آن را ذکر کنید( .در سامانه قسمتی جداگانه برای این موارد
در نظر گرفته شده است).
.
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 آزمون های خود ارزیابی
 .1آیا برای درس خود آزمون در نظر گرفتهاید؟

 بلی

 خیر

 در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمونها را ذکر کنید.
شماره
1

عنوان آزمون

میان ترم

نوع آزمون

مهلت پاسخ دادن دانشجویان

مهلت ارائه بازخورد به تکالیف

تستی چهار
جوابی

یکشنبه 99/9/2

 تکالیف و پروژههای دانشجویان


تکالیف طول ترم

ش
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ا
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مهلت پاسخ
عنوان تکلیف

شرح تکلیف

دادن
دانشجویان

مهلت فیدبک

هدف از ارائه

دادن مدرس

تکلیف

م
ثا

تکلیف اول کالسی

ل

در این تکلیف  11سوال از دروسی که تدریس شده به دانشچویان
داده شده و از آنها خواسته شده پاسخ سواالت را در موعد مقرر
ارسال نمایند

 99/9/11تا
99/9/31

99/11/7

دریافت بازخورد
از دروس ارائه
شده و درک
مفاهیم مربوطه

1

 پروژه درسی
 .1آیا برای درس خود پروژه پایان ترم /میان ترم در نظر گرفتهاید؟

 بلی

 خیر

در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:
..........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
 سایر فعالیت های یادگیری
در سامانه امکان فعال سازی اتاق بحث (غیرهمزمان) ،وجود دارد .اگر در طراحی و هدایت مباحثه دقت
کافی انجام شود می-تواند به پرورش تفکر انتقادی در دانشجویان کمک زیادی نماید .در صورت تمایل به
استفاده از این امکان موارد زیر را تکمیل نمایید:
 اتاق بحث (فورم)
موضوع بحث:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
 ارزشیابی دانشجویان
موارد ارزشیابی
آزمون میان ترم

بارم نمره
11



آزمون پایان ترم

6

شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب
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تکالیف و سایر فعالیت ها
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مقررات
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نرم افزار پاور پوینت
جهتتت ستتتتا
ا سالید ،لپ تاپ و یا
کامپیوتر و استت فاده
از نرم ا فزارهتتا یی
همچون سامانه نوید

نرم افزار پاور پوینت
جهتتت ستتتتا
ا سالید ،لپ تاپ و یا
کامپیوتر و استت فاده
از نرم ا فزارهتتا یی
همچون سامانه نوید

نمره آزمون ک بی(پتتایتتان
ترم،م یان ترم ،شتتتر کت
فعال در کالس و ح ضور و
غ یاب ،ت کالیف و ستتتتایر
ف عال یت های پیش بینی
شده)

نمره آزمون ک بی(پتتایتتان
ترم،م یان ترم ،شتتتر کت
فعال در کالس و ح ضور و
غ یاب ،ت کالیف و ستتتتایر
ف عال یت های پیش بینی
شده)

نمره آزمون ک بی(پتتایتتان
ترم،م یان ترم ،شتتتر کت
فعال در کالس و ح ضور و
غ یاب ،ت کالیف و ستتتتایر
ف عال یت های پیش بینی
شده)

نمره آزمون ک بی(پتتایتتان
ترم،م یان ترم ،شتتتر کت
فعال در کالس و ح ضور و
غ یاب ،ت کالیف و ستتتتایر
ف عال یت های پیش بینی
شده)

یکشنبه
99/13/1
11-11
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سه شنبه
11

99/13/9
13-12

Monitored
Anesthesia
)Care (1

فایل مجازی
بارگزاری شده
سید حنان کشفی در سامانه
نوید

Monitored
فایل مجازی
Anesthesia
بارگزاری شده
)Care (2
سید حنان کشفی در سامانه
نوید

نرم افزار پاور پوینت
جهتتت ستتتتا
ا سالید ،لپ تاپ و یا
کامپیوتر و استت فاده
از نرم ا فزارهتتا یی
همچون سامانه نوید

نرم افزار پاور پوینت
جهتتت ستتتتا
ا سالید ،لپ تاپ و یا
کامپیوتر و استت فاده
از نرم ا فزارهتتا یی
همچون سامانه نوید

نمره آزمون ک بی(پتتایتتان
ترم،م یان ترم ،شتتتر کت
فعال در کالس و ح ضور و
غ یاب ،ت کالیف و ستتتتایر
ف عال یت های پیش بینی
شده)

نمره آزمون ک بی(پتتایتتان
ترم،م یان ترم ،شتتتر کت
فعال در کالس و ح ضور و
غ یاب ،ت کالیف و ستتتتایر
ف عال یت های پیش بینی
شده)

