
  

 
 

 

 

 ( مجازی زبان عمومیCOURSE PLAN)وره طرح د

 

 مقدمه:

 زبان عمومی:
 

که تمام دانشجویان اعم از کاردانی ، کارشناسی و مقاطع باالتر بایستی  عمومی  در زبان

در این درس   مورد تاکید است.  مهارت خواندن   مهارتهای زبانی باالخصبگذرانند همه 

به دیگشنری و دیگر فنون خواندن را فرا   بدون مراجعه  معانی کلمات  حدس زدن  دانشجویان

لغات نیمه   اماده فراگیری  دایره لغات دانشجویان نیز بیشتر شده و آنها  همچنین  میگیرند.

  Improving Reading Skills د. کتاب زبان عمومی یکو تخصصی می شون  تخصصی

می باشد که بوسیله اعضای گروه زبان تهیه شده است و در آن پس از فراگیری مهارتهای  

یادگیری لغت ودرک مطلب طی دروس مختلف و تا حدی مرتبط با زمینه های بهداشتی، 

.میکننددانشجویان مهارتهای یادگیری لغت ودرک مطلب را عمال" تجربه  . 

 رستاریکارشناسی  پ مقطع و رشته تحصیلی:      زبان انگلیسیگروه آموزشی:         پرستاری حضرت زینب )س( الرستاندانشکده : 

 3 :  تعداد واحد زبان عمومی  :  نام درس

 نظری نوع واحد :

 8-10   چهار شنبه ها روز و ساعت برگزاری کالس:  ندارد پیش نیاز:

 10-12چهار شنبه ها                                               

 -- مکان برگزاری:

 د حنان کشفییسمسئول برنامه :  

                                 52247110شماره تماس دانشکده:         

  Hannankashfi@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:                  سید حنان کشفی  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 سید حنان کشفیتهیه و تنظیم : 

 1399تاریخ تدوین/ بازنگری: اسفند 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 

 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد 

 
Unit 1: Dealing with Unknown vocabulary   

Unit 2: Education: A Reflection of Society 

Unit 3: How to Find the Road to Health and Longevity 

Unit 4: Consumerism and the Human Brain 

Unit 5: Child and Adolescent Health and Development 

Unit 6: Working Women 

Unit 7: Are these the Best Years of Your Life 

Unit 8: Home Remedies: Even Doctors Use 

Unit 9: Exercise and Stress Reduction 

Unit 10: Fitness for Life 

 

 هدف كلي 
 مطلبافزایش مهارت  خواندن  و درک  .1

 
 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 

 (متون مختلف را از سطح متوسط به پایین(lower intermediate  تا متوسط (intermediate بخواند و به   )

 خوبی درک کند.

   Cohesive and discoursal devices .را  تشخیص داده و در خواندن به کار ببرد 

  تشخیص دهد.رئوس مطالب را 

 .سریع بخواند 

 .جمالت پیچیده را تجزیه و تحلیل کند تا مفهوم آن را بفهمد 

 

 هدف كلي 
 افزایش مهارت شنیدن2. 

 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 

 . جمالت در سطح متوسط به پایین تا  متوسط را گوش کند 

 .ساختار آوایی زبان را تشخیص دهد 

 stress  و intonation .جمله را با توجه به نحوه گفتار درک کند 

  .دنبال کلمات کلیدی  بگردد تامفهوم را بهتر بگیرد 

 



 

 هدف كلي 
 افزایش مهارت صحبت کردن. 3

 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 .در زمینه نکات و مطالب مختلف متن صحبت و مکالمه کند 

  آنها را به طور قابل درکی تولید کند.صدا و ترکیبات 

 stress  و   Intonation .را در هنگام ادای جمله رعایت کند 

 

 هدف كلي 
 . افزایش مهارت نوشتن4

 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .در سطح ابتدایی رئوس مطالب را نگارش کند 

 . قادر باشد خالصه نویسی کند 

  .یادداشت برداری کند 

 مکانیزمهای اولیه نوشتن را تشخیص داده و به کار ببرد 

 

 هدف كلي 
 . استفاده کاملتر از فرهنگ لغت5

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .لغات را در اسرع وقت پیدا کند 

  کند.کلمات را از طریق الفبای آوایی آنها در دیکشنری به طرز صحیح تلفظ 

  تعداد سیالبهای کلمات و همچنین سیالبstress   .دار را تشخیص دهد 

  معنی کلمات را بر اساسlable    .های مختلف پیدا کرده و بفهمد 

 

 هدف كلي 
 . افزایش دامنه لغت6

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  واژه جدید را یاد بگیرد. 800تا  500حدود 

  سازی را ) تبدیل اسم به صفت و...( را بفهمد و به کار بگیرد .واژه 

 . ریشه کلمه ، پسوند و پیشوند را تشخیص داده و در درک لغت به کار گیرد 

  .معنی واژه ها را با توجه به جمله درک کرده و  به کار ببرد 



 

 هدف كلي 
 . آگاهی نسبت به ساختارهای پیچیده7

  اهداف اختصاصي 
 

 پایان دوره باید بتواند:دانشجو  در 

 ( ساختارهای پیچیده زبانی را از قبیلnoun clause , adjective clause  .تشخیص دهد ) و غیره 

 .رابطه بین قسمتهای مختلف این ساختارها را تشخیص داده و در درک مطلب به کار گیرد 

 از لحاظ گرامری مفهوم این ساختارها را درک کند 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 

 شرايط اجراء
 

  امكانات آموزشي بخش 

 و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و كامپيوتر ویدوئو پروژكتور ،اسالید پروژكتور 

 

   آموزش دهنده 
  علمی بخش زبانکلیه اعضای هیئت 
 بعضا" همکاران حق التدریس از دانشگاه های دیگر 

 

  منابع درسی:  

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

 :در صورت وجود جدول زیر را تكميل كنيد 

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

 مطالعهشده برای 
Improving Reading Skills 

 
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 كه در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتواي دیگري )مانند فيلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذكر كنيد و به دانشجویان معرفی كنيد منبع درسیكتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 آن را ضميمه نمایيد: فایل

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

 

  منبع در صورتی كه در نظر دارید محتواي دیگري )مانند كتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

ه براي ، مشخصات كامل آن را ذكر كنيد. )در سامانه قسمتی جداگانبه دانشجویان معرفی كنيد مطالعه بیشتر

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

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

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

3 ....................................................................................................................................................................................................................... 

 *نوع محتوا
 شامل عنوان و مؤلفین/مشخصات 

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

فایل مجازی 

شده با استفاده 

از نرم افزار 

اسنگ ایت در 

 سامانه نوید

هر هفته در سامانه  مباحث درس زبان عمومی سید حنان کشفی

 بارگذاری میگردد

    

    

    

    



 آزمون های خود ارزیابی 

 خير   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا براي درس خود1

 ها را ذكر كنيد.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره
 

1 

 

 

 ميان ترم
تستی چهار 

 جوابی
19/3/1400   

    
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

ش

م

ا

ر

 ه

 شرح تکلیف عنوان تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

م

ثا

 ل

 تكليف اول كالسی
سوال از دروسی كه تدریس شده به دانشچویان داده  6در این تكليف 

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

 نمایند

الی 1/4/1400

1/5/1400  
 

دریافت بازخورد 

از دروس ارائه 

شده و درک 

 مفاهيم مربوطه



 طول ترم فیتکال 

 

 پروژه درسی 

 خير   بلی   اید؟ترم /ميان ترم در نظر گرفته. آیا براي درس خود پروژه پایان 1

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

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

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

 یریادگی یها تیفعال ریسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانياتاق بحث )غ يدر سامانه امكان فعال ساز

به  لی. در صورت تمادینما يادیكمک ز انیدر دانشجو يتواند به پرورش تفكر انتقاد-یانجام شود م یكاف

 :دیينما ليرا تكم ریامكان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

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

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

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 7 آزمون میان ترم

 10 آزمون پایان ترم

 -- شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 3 تکالیف و سایر فعالیت ها

1 

 

     



 

 مقررات 
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Unit:2 Education: A 
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Unit :4 Consumerism 

and the Human Brain
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Unit 6: Working Women

 

 

 
 

Unit 6: Working Women

 

 

 
 

Unit 7: Are these the 

Best Years of Your Life 

Unit 7: Are these the 

Best Years of Your Life

 

 

 
 

Unit 7: Are these the 

Best Years of Your Life

 

 

 
 

Unit 8: Home Remedies: 

Even Doctors Use 



Unit 8: Home Remedies: 

Even Doctors Use

 

 

 
 

Unit 8: Home Remedies: 

Even Doctors Use

 

 

 
 

Unit 9: Exercise and 

Stress Reduction 

Unit 9: Exercise and 

Stress Reduction 

 

 

 
 

Unit 9: Exercise and 

Stress Reduction 

 

 

 
 

Unit 10: Fitness for 

Life 

 



Unit 10: Fitness for 

Life

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


