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معموال"   عمومی و تخصصی دانشجویان  دروس زبان  با گذراندن  می شوند.  در متون تخصصی، آشنا

 .کتب رشته خود به زبان انگلیسی مشکل خاصی نخواهند داشت  در خواندن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شامل موارد زیر می باشد :عناوین کلی این درس 

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) 
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 تکنیکهای صحیح یادگیری زبان را تشخیص داده و آنها را بکار گیرد.. 1

آنها را در خواندن و نوشتن  ( را به طور مقدماتی شناخته وcause , effect, contrast, comparisonرابطه بین جمالت ) .2
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 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرایط اجراء

 

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

 

 

 

  منابع درسی:  

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

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

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

 مطالعهشده برای 

English for the Students of Anesthesia 

 

 

صفحات 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

آن  ایلف، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 را ضمیمه نمایید:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، آموزشیجزوه، فیلم اسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  ه منبع مطالعدر صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

ین موارد ه برای ا، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانبه دانشجویان معرفی کنید بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

.  
1 .........................................................................................................................................................................................................  

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

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

فایل مجازی 

شده با استفاده 

 از نرم افزار

اسنگ ایت در 

 سامانه نوید

مباحث درس زبان تخصصی  سید حنان کشفی

 هوشبری

هر هفته در سامانه 

 بارگذاری میگردد

    

    

    

    



3 .........................................................................................................................................................................................................  
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 آزمون های خود ارزیابی 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره
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 میان ترم
تستی چهار 

 جوابی
2/9/99 یکشنبه   

    
 

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

ش

م

ا

ر

 ه

 شرح تکلیف عنوان تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف



 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

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

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

 یریادگی یها تیفعال ریسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

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

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

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

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 11 آزمون میان ترم

م

ثا

 ل

 تکلیف اول کالسی
سوال از دروسی که تدریس شده به دانشچویان  11در این تکلیف 

سواالت را در موعد مقرر داده شده و از آنها خواسته شده پاسخ 

 ارسال نمایند

تا  11/9/99

31/9/99  
7/11/99  

دریافت بازخورد 

از دروس ارائه 

شده و درک 

 مفاهیم مربوطه

1 

 

     



 6 آزمون پایان ترم

 -- شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 4 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 مقررات 

     01                                    

            

 

1 23/6/99 

 یکشنبه

11-11 

Origin and 

History of 

Anesthesia 

 سید حنان کشفی

فایل مجازی 
بارگزاری شده 

در سامانه 
 نوید

 

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

 

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

 شده(
 

2 

33/6/99 

1/1/99 

 یکشنبه

11-11 

Origin and 

History of 

Anesthesia 

 سید حنان کشفی

فایل مجازی 
بارگزاری شده 

در سامانه 
 نوید

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

 

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

 شده(
 

 سه شنبه 

12-13 

Principles of 

Pharmacology 

and 

Anesthesia 

 

3 6/1/99 

 یکشنبه 

11-11 

Definitions in 

Modern 

Anesthesia 
 سید حنان کشفی

فایل مجازی 
بارگزاری شده 

در سامانه 
 نوید

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

 

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

 شده(
 



4 

13/1/99 

11/1/99 

 یکشنبه 

11-11 

Definitions in 

Modern 

Anesthesia 

 سید حنان کشفی

فایل مجازی 
بارگزاری شده 

در سامانه 
 نوید

 

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

 

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

 شده(
 

 سه شنبه 

12-13 

Domains and 

Standards in 

Modern 

Anesthesia 

 

1 23/1/99 

 یکشنبه

11-11 

The Changing 

Nature of 

Preoperative 

Evaluation (1) سید حنان کشفی 

فایل مجازی 
بارگزاری شده 

 در سامانه
 نوید

 

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

 

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

 شده(
 

6 

21/1/99 

29/1/99 

 یکشنبه

11-11 

The Changing 

Nature of 

Preoperative 

Evaluation (1) 

 سید حنان کشفی

فایل مجازی 
بارگزاری شده 

در سامانه 
 نوید

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

 

نمره آزمون ک بی)پتتایتتان 
کت  یان ترم، شتتتر ترم،م

ضور و  فعال در کالس و ح
کالیف و ستتتتایر  یاب، ت غ
های پیش بینی  یت  عال ف

 شده(
 

 سه شنبه 

12-13 

The Changing 

Nature of 

Preoperative 

Evaluation (2) 

1 4/8/99 

 یکشنبه

11-11 

Clinical 

Management 

of Muscle 

Relaxants (1) سید حنان کشفی 

فایل مجازی 
بارگزاری شده 

در سامانه 
 نوید

 

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

 

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

 شده(
 

 یکشنبه 11/8/99 8
Clinical 

Management 

of Muscle 

Relaxants (1) 

 سید حنان کشفی
فایل مجازی 
بارگزاری شده 

نرم افزار پاور پوینت 
جهتتت ستتتتا    
سالید، لپ تاپ و یا  ا

نمره آزمون ک بی)پتتایتتان 
کت  یان ترم، شتتتر ترم،م
ضور و  فعال در کالس و ح



در سامانه  11-11 13/8/99
 نوید

 

کامپیوتر و استت فاده 
یی  فزارهتتا نرم ا از 
 همچون سامانه نوید

 

کالیف و ستتتتایر  یاب، ت غ
های پیش بینی  یت  عال ف

 شده(
 

 سه شنبه 

12-13 

Clinical 

Management 

of Muscle 

Relaxants (2) 

9 18/8/99 

 یکشنبه

11-11 

Management 

of General 

Anesthesia 

 سید حنان کشفی

 فایل مجازی
بارگزاری شده 

در سامانه 
 نوید

 

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

 

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

 شده(
 

13 

21/8/99 

21/8/99 

 یکشنبه

11-11 

Management 

of General 

Anesthesia 

 سید حنان کشفی

فایل مجازی 
بارگزاری شده 

در سامانه 
 نوید

 

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

 

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

 شده(
 

 سه شنبه

12-13 

Post-

anesthesia  

Care Unit and 

Its Standards 

11 2/9/99 

 یکشنبه

11-11 

Anesthesia, 

Drug 

metabolism 

and Toxicity سید حنان کشفی 

فایل مجازی 
بارگزاری شده 

در سامانه 
 نوید

 

افزار پاور پوینت  نرم
جهتتت ستتتتا    

سالید، لپ تاپ و یا  ا
کامپیوتر و استت فاده 
یی  فزارهتتا نرم ا از 
 همچون سامانه نوید

 

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

 شده(
 



12 

9/9/99 

11/9/99 

 یکشنبه

11-11 

Anesthesia, 

Drug 

metabolism 

and Toxicity 

 سید حنان کشفی

فایل مجازی 
بارگزاری شده 

در سامانه 
 نوید

 

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

 

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

 شده(
 

 سه شنبه

12-13 

Drug 

Distribution 

and Volume 

of 

Distribution 

 

13 16/9/99 

 یکشنبه

11-11 

Factors 

Influencing 

Anesthesia 

Activity in 

Humans (1) 
 سید حنان کشفی

فایل مجازی 
بارگزاری شده 

در سامانه 
 نوید

 

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

 

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

 شده(
 

14 

23/9/99 

21/9/99 

 یکشنبه

11-11 

Factors 

Influencing 

Anesthesia 

Activity in 

Humans (1) سید حنان کشفی 

فایل مجازی 
بارگزاری شده 

در سامانه 
 نوید

 

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

 

نمره آزمون ک بی)پتتایتتان 
کت  یان ترم، شتتتر ترم،م

ضور و فعال در  کالس و ح
کالیف و ستتتتایر  یاب، ت غ
های پیش بینی  یت  عال ف

 شده(
 

 سه شنبه

12-13 

Factors 

Influencing 

Anesthesia 

Activity in 

Humans (2) 

11 33/9/99 

 کشنبهی

11-11 

Monitored 

Anesthesia 

Care (1) 

 سید حنان کشفی

فایل مجازی 
بارگزاری شده 

در سامانه 
 نوید

 

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

 

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

 شده(
 



16 

1/13/99 

 

 یکشنبه

11-11 

 

Monitored 

Anesthesia 

Care (1) 

 سید حنان کشفی

فایل مجازی 
بارگزاری شده 

در سامانه 
 نوید

 

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

 

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

 شده(
 

11 9/13/99 

 شنبهسه 

12-13 

Monitored 

Anesthesia 

Care (2) 

 سید حنان کشفی

فایل مجازی 
بارگزاری شده 

در سامانه 
 نوید

 

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

 

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

 شده(
 

 

 

 

         


