
  

 
 

 

 ترکیبی( COURSE PLAN)طرح دوره 

 

 

 معرفی درس:
 

بگذرانند همه مهارتهای زبانی  زبان عمومی که تمام دانشجویان اعم از کاردانی ، کارشناسی و مقاطع باالتر بایستیدر 

دانشجویان حدس زدن معانی کلمات بدون مراجعه به دیگشنری  باالخص مهارت خواندن مورد تاکید است. در این درس

 ت دانشجویان نیز بیشتر شده و آنها اماده فراگیری لغات نیمهمیگیرند. همچنین دایره لغا و دیگر فنون خواندن را فرا

می باشد که بوسیله اعضای  Improving Reading Skills  تخصصی و تخصصی می شوند. کتاب زبان عمومی یک

یادگیری لغت ودرک مطلب طی دروس مختلف و تا حدی  گروه زبان تهیه شده است و در آن پس از فراگیری مهارتهای

 تجربه میکنند "دانشجویان مهارتهای یادگیری لغت ودرک مطلب را عمال زمینه های بهداشتی، مرتبط با

 

  اتاق عمل:مقطع و رشته تحصیلی                                   اتاق عمل  گروه آموزشی:               پرستاریدانشکده : 

 زبان عمومی:  نام درس

  

 3 :  تعداد واحد

 نظری نوع واحد :

 روز و ساعت برگزاری کالس:    دارد پیش نیاز:

 17-15: شنبهسه                                       10-8:شنبهسه 

 دانشکده پرستاری  مکان برگزاری:

                                              سید علی حسینیدکتر  مسئول برنامه : 

 alihosseini@larums.ac.ir آدرس پست الکترونیکی:                                                          5224711:  دانشکده شماره تماس

                     سید علی حسینی الفبا(:مدرسین) به ترتیب حروف 

 alihosseini@larums.ac.ir آدرس پست الکترونیکی:                                                        5224711شماره تماس دانشکده:      

 سید علی حسینیتهیه و تنظیم : 

 08/11/1401 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     

 



 

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می 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 

 هدف کلی

 مهارت خواندن و درک مطلب شیافزا. 1 

 اهداف اختصاصی 

 بتواند: دیدوره با انیدر پا دانشجو

 نییمتون مختلف را از سطح متوسط به پا( ( (lower intermediate( تا متوسط(intermediateدرک  یخوب بخواند و به

 کند.

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

 دهد. صیرئوس مطالب را تشخ 

 بخواند. عیسر 

 کند تا مفهوم آن را بفهمد. لیو تحل هیرا تجز دهیچیجمالت پ 

 

 هدف کلی 

 دنیمهارت شن شیافزا. 2

 اهداف اختصاصی 

 بتواند: دیدوره با انیدر پا دانشجو

 تا متوسط را گوش کند . نییجمالت در سطح متوسط به پا 

 دهد. صیزبان را تشخ ییساختار آوا 

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

 ردیبگردد تامفهوم را بهتر بگ یدیدنبال کلمات کل 

 



  کلیهدف 

 مهارت صحبت کردن شیافزا. 3

 اهداف اختصاصی 

 بتواند دیدوره با انیدر پا دانشجو

 نکات و مطالب مختلف متن صحبت و مکالمه کند. نهیدر زم 

 کند. دیتول یآنها را به طور قابل درک باتیصدا و ترک 

 stress     وIntonationکند. تیجمله رعا یرا در هنگام ادا 

 

 هدف کلی 

 مهارت نوشتن شیافزا .4 

 اهداف اختصاصی 

 بتواند: دیدوره با انیدر پا دانشجو

 رئوس مطالب را نگارش کند. ییدر سطح ابتدا 

 کند . یسیقادر باشد خالصه نو 

 کند. یبردار ادداشتی 

 داده و به کار ببرد صینوشتن را تشخ هیاول یزمهایمکان 

 

 هدف کلی 

 استفاده کاملتر از فرهنگ لغت. 5

 اهداف اختصاصی 

 بتواند: دیدوره با انیدر پا دانشجو

 کند. دایلغات را در اسرع وقت پ 

 تلفظ کند. حیبه طرز صح یکشنریآنها در د ییآوا یالفبا قیکلمات را از طر 

 البیس نیکلمات و همچن یالبهایتعداد س  stressدهد. صیدار را تشخ 

 کرده و بفهمد. دایمختلف پ نوع و ساختارکلمات را بر اساس   یمعن 

 



 هدف کلی 

 دامنه لغت شیافزا. 6

 اهداف اختصاصی 

 بتواند: دیدوره با انیدر پا دانشجو

   ردیبگ ادیرا  دیواژه جد800تا  500حدود. 

 ردیاسم به صفت و(... را بفهمد و به کار بگ لیرا ) تبد یواژه ساز . 

 ردیداده و در درک لغت به کار گ صیرا تشخ شوندیکلمه ، پسوند و پ شهیر . 

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

 

 هدف کلی 

 دهیچیپ ینسبت به ساختارها یآگاه

 اهداف اختصاصی 

 بتواند: دیدوره با انیدر پا دانشجو

 لیرا از قب یزبان دهیچیپ یساختارها  ( noun clause , adjective clauseتشخ رهیو غ )دهد. صی 

 ردیداده و در درک مطلب به کار گ صیساختارها را تشخ نیمختلف ا یقسمتها نیرابطه ب. 

 ساختارها را درک کند نیمفهوم ا یاز لحاظ گرامر 

 

 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری تركیبی                                          مجازی                                      

 شرايط اجراء

 

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

 

 

 آموزش دهنده 



 بخش زبان یعلم ئتیه یاعضا هیكل

 گريد یاز دانشگاه ها سيهمکاران حق التدر "بعضا 

 

  منابع درسی:  

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

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 

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

 مطالعهشده برای 

Mahboudi, A. & Shokrpoor, N (2017). Improving reading skills. 

Edeh Derakhshan press.  

 

 ارائه یحات بر اساس محتواصف

 شده در هر جلسه

 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب

ن را آ فایل، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 ضیمه نمایید:

 

 

 

 

 

 

 *نوع محتوا

مشخصات شامل 

 عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه

 توضیحات
آماده بودن فایل برای 

 ** بارگذاری

- - - 

  

- 
 

 



 

 

 

 )آزمون های تکوينی )كويیز/ میان ترم 

 خیر   بلی   اید؟. آیا برای درس خود آزمون در نظر گرفته1

 
 زمان آزمون نوع آزمون عنوان آزمون شماره

1 

 
 متعاقبا اعالم خواهد شد  چهار گزینه ای  پایان ترمآزمون 

 

 

 تکالیف و پروژههای دانشجویان 

 

 تکالیف طول ترم

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم /میان ترم در نظر گرفته1

         

ساير فعالیت های يادگیری  

 دانشجویان ملزم به آماده سازی درس و ارائه ی آن در کالس خواهند بود

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 برای بارگذاری

** 
   سید علی حسینی آزمون میان ترم -1

    

    

  هدف تکلیف  مهلت پاسخ دادن دانشجویان شرح تکلیف عنوان تکلیف
- - - 

  

-  



 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 9 آزمون میان ترم

 9 آزمون پایان ترم

 2 سایر فعالیت ها 

 
 

 مقررات 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 عمومی زبان  جدول زمانبندي درس

 

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امکانات مورد 

 نیاز

روش 

 ارزشیابی

18/11/1401 - 
 Dealing with 

Unknown 

vocabulary 
عییلییی سییییییید 

 حسینی
 مجازی آفالین

لیییا تیییا ، 

پ م تریکییا  اییی و

  ،هوشمند یگوش

از طریق 

آزمون میان 

ترم و پایان 

 ترم

218/11/1401 - 
Dealing with 

Unknown 

vocabulary 
سییییییید عییلییی 

 حسینی
 مجازی آفالین

لیییا تیییا ، 

پ م تریکییا  اییی و

 ،هوشمند یگوش

از طریق 

آزمون میان 

ترم و پایان 

 ترم

25/11/1401 8-10 
Dealing with 

Unknown 

vocabulary 
سییییییید عییلییی 

 حسینی
 حضوری

لیییا تیییا ، 

پ م تریکییا  اییی و

 ،هوشمند یگوش

از طریق 

آزمون میان 

ترم و پایان 

 ترم

25/11/1401  15-17 
Education: A 

Reflection of 

Society 
سییییییید عییلییی 

 حسینی
 حضوری

لیییا تیییا ، 

پ م تریکییا  اییی و

 هوشمند یگوش

از طریق 

آزمون میان 

 ترم و پایان

 ترم

2/12/1401 8-10 
Education: A 

Reflection of 

Society 
 یعییلیی دیییسیییی

 ینیحس
 حضوری

لیییا تیییا ، 

تر یییا  یو پ م کییا

 گوشی هوشمند

از طییریییق 

یان  آزمون م

یان  پا ترم و 

 ترم

2/12/1401 

 15-17 

Education: A 

Reflection of 

Society 
 یعییلیی دیییسیییی

 ینیحس
 حضوری

لیییا تیییا ،  

پ م تریکییا  اییی و

 هوشمند یگوش

 از طییریییق

یان  آزمون م

یان  پا ترم و 

 ترم

09/12/1401 8-10 
How to Find 

the Road to 

Health and 

Longevity 

 یعییلیی دیییسیییی

 ینیحس
 حضوری

لیییا تیییا ، 

پ م تریکییا  اییی و

 هوشمند یگوش

از طییریییق 

یان  آزمون م

یان  پا ترم و 

 ترم

9/12/1401  15-17 
How to Find 

the Road to 

Health and 

Longevity 

 یعییلیی دیییسیییی

 ینیحس
 حضوری

لیییا تیییا ، 

پ م تریکییا  اییی و

 هوشمند یگوش

از طییریییق 

یان  آزمون م

یان  پا ترم و 

 ترم

16/12/1401 8-10 
Sleep and 

health  یعییلیی دیییسیییی 

 ینیحس
 حضوری

لیییا تیییا ، 

پ م تریکییا  اییی و

 هوشمند یگوش

از طییریییق 

یان  آزمون م

یان  پا ترم و 

 ترم

16/12/1401  15-17 
Sleep and 

health یعییلیی دیییسیییی 

 ینیحس
 حضوری

تیییا ، لیییا 

پ م تریکییا  اییی و

 هوشمند یگوش

از طییریییق 

یان  آزمون م

یان  پا ترم و 

 ترم



23/12/1401 8-10 
Sleep and 

health یعییلیی دیییسیییی 

 ینیحس
 حضوری

لیییا تیییا ، 

پ م تریکییا  اییی و

 هوشمند یگوش

از طییریییق 

یان  آزمون م

یان  پا ترم و 

 ترم

23/12/1401 15-17 
Consumerism 

and the Human 

Brain 
 یعییلیی دیییسیییی

 ینیحس
 حضوری 

لیییا تیییا ، 

پ م تریکییا  اییی و

 هوشمند یگوش

از طییریییق 

یان  آزمون م

یان  پا ترم و 

 ترم

15/01/1402 8-10 
Consumerism 

and the Human 

Brain 
 یعییلیی دیییسیییی

 ینیحس
 حضوری

لیییا تیییا ، 

پ م تریکییا  اییی و

 هوشمند یگوش

از طییریییق 

یان  آزمون م

یان  پا ترم و 

 ترم

15/01/1402 15-17 
Consumerism 

and the Human 

Brain 
 یعییلیی دیییسیییی

 ینیحس
 حضوری

لیییا تیییا ، 

پ م تریکییا  اییی و

 هوشمند یگوش

از طییریییق 

یان  آزمون م

یان  پا ترم و 

 ترم

22/01/1402 8-10 
Child and 

Adolescent 

Health and 

Development 

 

 یعییلیی دیییسیییی

 ینیحس
 حضوری

لیییا تیییا ، 

پ م تریکییا  اییی و

 هوشمند یگوش

از طییریییق 

یان  آزمون م

یان  پا ترم و 

 ترم

22/01/1402  15-17 
Child and 

Adolescent 

Health and 

Development 

 

 یعییلیی دیییسیییی

 ینیحس
 حضوری

لیییا تیییا ، 

پ م تریکییا  اییی و

 هوشمند یگوش

از طییریییق 

یان  آزمون م

یان  پا ترم و 

 ترم

29/01/1402 8-10 
Child and 

Adolescent 

Health and 

Development 

 

 یعییلیی دیییسیییی

 ینیحس
 حضوری

لیییا تیییا ، 

پ م تریکییا  اییی و

 هوشمند یگوش

از طییریییق 

یان  آزمون م

یان  پا ترم و 

 ترم

 5/02/1402 8-10 
Adolecent 

health status  یعییلیی دیییسیییی 

 ینیحس
 حضوری

لیییا تیییا ، 

پ م تریکییا  اییی و

 هوشمند یگوش

از طییریییق 

یان  آزمون م

یان  پا ترم و 

 ترم

5/02/1402 15-17 
Adolecent 

health status یعییلیی دیییسیییی 

 ینیحس
 حضوری

لیییا تیییا ، 

پ م تریکییا  اییی و

 هوشمند یگوش

 از طییریییق

یان  آزمون م

یان  پا ترم و 

 ترم

12/02/1402 8-10 
Adolecent 

health status یعییلیی دیییسیییی 

 ینیحس
 حضوری

لیییا تیییا ، 

پ م تریکییا  اییی و

 هوشمند یگوش

از طییریییق 

یان  آزمون م

یان  پا ترم و 

 ترم

12/02/1402 15-17 
Working 

woman  یعییلیی دیییسیییی 

 ینیحس
 حضوری 

لیییا تیییا ، 

پ م تریکییا  اییی و

 هوشمند یگوش

از طییریییق 

یان آزمون  م

یان  پا ترم و 

 ترم

19/02/1402 8-10 
Working 

woman  یعییلیی دیییسیییی 

 ینیحس
 حضوری

لیییا تیییا ، 

پ م تریکییا  اییی و

 هوشمند یگوش

 قیییاز طییر

 انیآزمون م

پا  انیترم و 

 ترم



19/02/1402 15-17 
Working 

woman  یعییلیی دیییسیییی 

 ینیحس
 حضوری

لیییا تیییا ، 

پ م تریکییا  اییی و

 هوشمند یگوش

از طییریییق 

یان  آزمون م

یان  پا ترم و 

 ترم

26/02/1402 8-10 
Working 

woman  
(further)  

 یعییلیی دیییسیییی

 ینیحس
 مجازی آفالین

لیییا تیییا ، 

پ م تریکییا  اییی و

 هوشمند یگوش

از طییریییق 

یان  آزمون م

یان  پا ترم و 

 ترم

26/02/1402 15-17 
Working 

woman  
(further) 

 یعییلیی دیییسیییی

 ینیحس
 مجازی آفالین

لیییا تیییا ، 

پ م تریکییا  اییی و

 هوشمند یگوش

از طییریییق 

یان  آزمون م

یان  پا ترم و 

 ترم

02/03/1402 8-10 
 Working 

woman  
(further) 

 یعییلیی دیییسیییی

 ینیحس
 حضوری

لیییا تیییا ، 

پ م تریکییا  اییی و

 هوشمند یگوش

از طییریییق 

یان  آزمون م

یان  پا ترم و 

 ترم

 


