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 معرفی درس:
زبان پیش دانشگاهی در ترم اول به دانشجویان ارائه می گردد. هدف از ارائه زبان پیش دانشگاهی تقویت ساختار های درس 

دانشحویانی  .افزایش دامنه لغت، تقویت وآموزش مهارتهای چهارگانه زبان و آشنایی با فنون یادگیری زبان می باشد اساسی،

 باشد موظف به اخذ این درس می باشند .  درصد می۰۵کنکور زبان انها کمتر ازه که نمر
 

 

 

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد :

 كارشناسی هوشبری مقطع و رشته تحصیلی:                                      هوشبری گروه آموزشی:                پرستاریدانشکده : 

 پیش دانشگاهیزبان :  نام درس

  

 3 :  تعداد واحد

 نظری نوع واحد :

 روز و ساعت برگزاری کالس:   دارد ن پیش نیاز:

 01-01 شنبهچهار                                          01-01شنبه 

 سامانه نوید برگزاری:مکان 

                                              سید علی حسینی مسئول برنامه : 

 alihosseini@larums.ac.ir آدرس پست الکترونیکی:                                                          1114200:  دانشکده شماره تماس

                     سید علی حسینی الفبا(:مدرسین) به ترتیب حروف 

 alihosseini@larums.ac.ir آدرس پست الکترونیکی:                                                        1114200شماره تماس دانشکده:      

 سید علی حسینیتهیه و تنظیم : 

 8/6/0411 بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 
Unit 1: Five tasty foods to boost your health (1) 

Unit 2: Five tasty foods to boost your health (2) 

Unit 3: A computer system 

Unit 4: Mercury contamination 

Unit 5: Do you know how much sugar is in your diet? See why added sugar is a concern and 

how you can cut back 

Unit 6: Water: How much water should you drink every day? 

Unit 7: Sound location 

Unit 8: What doctors are doing about headaches, and what you can do 

Unit 14: Bamboo 

 ف كلیاهدا 

 )یادگیری ساختارهای پایه )اصول دستور زبان

 دامنه لغات شیافزا

 چهارگانه زبان یوآموزش مهارتها تیتقو

 زبان یریادگیبا فنون  ییآشنا

 

  اهداف اختصاصی 

 :دانشجو در پایان دوره باید بتواند

انواع جمالت ساده را تشخیص داده و آنها را تولید کند. 

 مختلف جمله یعنی نهاد و گزاره را تشخیص دهدقسمتهای. 

زمانهای مختلف را تشخیص داده ودر جمالت به کار برد. 

حروف اضافه، تعریف، ضمائر و غیره را شناخته وبه کار ببرد. 

 اصول مقدماتی و کاربردی فعل ، قید،صفت واسم را یاد گرفته و به کار گیرد 

ق تری فهمیده و بکار گیردلغات یاد گرفته قبلی را به طور عمی. 

 واژه جدید رابه اندوخته های قبلی اضافه کند500 حدود. 

راههای یادگیری لغت را بشناسد. 

شیوه های مختلف حدس معنی کلمات نا آشنا را بطور مقدماتی فهمیده و بهکار ببرد. 

با اصطالحات اولیه آشنا شود وآنها را در گفتار و نوشتار به کار ببرد. 

اصول اولیه ترکیب واژه ها )واژه سازی ( را یاد گرفته ودر مهارتهای زبان بهکار ببرد 

 کلیه مهارتهای زبان انگلیسی را به صورتintegrative  در سطحpre-intermediate فرا گیرد. 

جمالت و مکالمات ساده را هنگام شنیدن بفهمد. 

فاده کنددر موقعیتهای مختلف از جمالت ساده در محاوره است. 

درک مطلب( را یاد گرفته و به کار گیرد -تکنیکهای اولیه خواندن )سریع خواندن. 

مکانیسمهای اولیه نوشتن را شناخته و به کار گیرد 

از فرهنگ لغت به طور صحیح استفاده کند. 

تکنیکهای صحیح یادگیری زبان را تشخیص داده و آنها را به کار گیرد. 

رابطه بین جمالت را ( effect-cause وcomparison-contrast را شناخته و آنها را در خواندن و نوشتن به کار.)..و



 .گیرد

معانی مختلف لغات را در جمالت مختلف تشخیص داده و در جمله مناسب بهکار ببرد 

 

 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                                      مجازی              تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
 و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید كامپیوتره، اتلفن همر 

 

 

 

  منابع درسی:  

 

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

 مطالعهشده برای 

A preparatory step toward academic reading comprehension 

 
 ارائه یحات بر اساس محتواصف

 شده در هر جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *نوع محتوا

مشخصات شامل 

 عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه

 توضیحات
آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

فایل مجازی شده با استفاده از نرم 

 افزار

 The videos will be recorded سید علی حسینی

using Snagit and Camtesia.  

  

هرهفته در سامانه نوید 

 .بارگزاری می گردد



 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 01 آزمون میان ترم

 01 آزمون پایان ترم

 
 

 مقررات 

 01 

 4  

 

 
 پیش دانشگاهیزبان  جدول زمانبندي درس

 تاریخ ارائه

4270211801Setting the 

scene   فااااایاااال مااااجااااازی 

بارگزاری شااده در 

  سامانه نوید

47702110104Introduction  
فااااایاااال مااااجااااازی 

بارگزاری شااده در 

 سامانه نوید

-

080211801
Unit:1 Five 

tasty foods to 

boost your 

health (1)

 

 فااااایاااال مااااجااااازی

بارگزاری شااده در 

 سامانه نوید

 

880211801
Unit:1 Five 

tasty foods to 

boost your 

health (1) 

 

 فااااایاااال مااااجااااازی

بارگزاری شااده در 

 سامانه نوید

 

00802110104
Unit:2 Five 

tasty foods to 

boost your 

health (2) 

 فااااایاااال مااااجااااازی

بارگزاری شااده در 

  سامانه نوید

 

0180211801
Unit:2 Five 

tasty foods to 

boost your 

health (2) 

 فااااایاااال مااااجااااازی

بارگزاری شااده در 

 سامانه نوید

 

4480211801Unit:3 A 

computer 

system 

 فااااایاااال مااااجااااازی

بارگزاری شااده در 

  سامانه نوید

 



41802110104Unit:3 A 

computer 

system 

فااااایاااال مااااجااااازی 

بارگزاری شااده در 

 سامانه نوید

4280211801Unit 4  Mercury 

contamination
 فااااایاااال مااااجااااازی

بارگزاری شااده در 

 سامانه نوید

620211801Unit 4:Mercury 

contamination
 فااااایاااال مااااجااااازی 

بارگزاری شااده در 

 سامانه نوید

2202110104

Unit :5 Do you 

know how 

much sugar is in 

your diet? See 

why added 

sugar is a 

concern and 

how you can cut 

back 

 فااااایاااال مااااجااااازی

بارگزاری شااده در 

 سامانه نوید

0120211801

Unit :5 Do you 

know how 

much sugar is in 

your diet? See 

why added 

sugar is a 

concern and 

how you can cut 

back 

 فااااایاااال مااااجااااازی

بارگزاری شااده در 

 سامانه نوید

4120211801
Unit 6 Water: 

How much 

water should 

you drink every 

day? 

 فااااایاااال مااااجااااازی

بارگزاری شااده در 

 سامانه نوید

41202110104
Unit 6 Water: 

How much 

water should 

you drink every 

day? 

 فااااایاااال مااااجااااازی

بارگزاری شااده در 

 سامانه نوید

4720211801
Unit 6 Water: 

How much 

water should 

you drink every 

day? 

 فااااایاااال مااااجااااازی

بارگزاری شااده در 

 سامانه نوید

2010211801Unit 7: Sound 

location
 فااااایاااال مااااجااااازی

بارگزاری شااده در 

 سامانه نوید

70102110104Unit 7: Sound 

location
 فااااایاااال مااااجااااازی

بارگزاری شااده در 

 سامانه نوید

00010211801

Unit 8: What 

doctors are 

doing about 

headaches , and 

what you can do 

 فااااایاااال مااااجااااازی

بارگزاری شااده در 

 سامانه نوید



08010211801

Unit 8: What 

doctors are 

doing about 

headaches , and 

what you can do 

 فااااایاااال مااااجااااازی

بارگزاری شااده در 

 سامانه نوید

400102110104

Unit 8: What 

doctors are 

doing about 

headaches , and 

what you can do 

 

 فااااایاااال مااااجااااازی

بارگزاری شااده در 

سامانه نوید

41010211801Unit 14: 

Bamboo 
 فااااایاااال مااااجااااازی

بارگزاری شااده در 

سامانه نوید

4000211801Unit 14: 

Bamboo 
 فااااایاااال مااااجااااازی

بارگزاری شااده در 

سامانه نوید

10002110104Unit 14: 

Bamboo 
 یمااااجاااااز لیاااافااااا

شااده در  یبارگزار

 دیسامانه نو

2000211801 Review  
 فااااایاااال مااااجااااازی

بارگزاری شااده در 

سامانه نوید

 


