
  

 
 

 

  ( ترکیبی یا مجازیCOURSE PLAN)وره طرح د

 

 

 گروه آموزشی:                                      مقطع و رشته تحصیلی:               دانشکده :                               

 2 :  تعداد واحد زبان تخصصی اتاق عمل:  نام درس

 نظری نوع واحد :

 17-15 دوشنبهروز و ساعت برگزاری کالس:   دارد  پیش نیاز:

 - مکان برگزاری:

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 معرفی درس:

The course has been designed to develop the OR students ability to 

develop reading skills so that they are able to read text in their 

discipline. Improving listening and writing are other objectives of 

the course.    
 

 

 

 

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد :
 

 

The Surgical First Assistant 

Pharmacology 

Physical hazards and safeguards 

Microinstrumentation 

On Surgery and Instruments 

Moist Heat Sterilization 

Hemostasis 
 

 ف كلیاهدا 

The course intends to develop the OR students ability to develop reading skills so that 

they are able to read specialized and semi-specialised text in their discipline. Improving 

listening and writing are other objectives of the course.   

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 Be able to read and comprehend texts in the field of nursing.  

 Be able to understand the language adressed to them at the workplace and carry/give 

orders.  

 Be able to understand termenology with respect to the decipline. 

                                              سید علی حسینی مسئول برنامه : 

 آدرس پست الکترونیکی:                                                          1224255:  دانشکده شماره تماس

alihosseini@larums.ac.ir 

                     سید علی حسینی مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 آدرس پست الکترونیکی:                                                        1224255شماره تماس دانشکده:      

alihosseini@larums.ac.ir 

 سید علی حسینیتهیه و تنظیم : 

 8/6/5411 بازنگری: تدوین/ تاریخ



 Be able to use skimming skills. 

 Be able to use scanning skills. 

 Be able to handle short conversations in English at the work place. 

 

 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                                      مجازی              تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  ،و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید كامپيوترتلفن همره 

 

 

 

  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 تكميل كنيد 

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

 مطالعهشده برای 

Mahbudi, A., Moslehi, S., & Shokrpour, N. (2016). 

English for the students of operation room. 

Publications of Shiraz University of Medical Sciences. 

Shiraz, Iran.  

 

Units 1-10 

 

 

 نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحاتمشخصات مقاله شامل عنوان، 
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

- 
 

- 

- 
 

- 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ



 

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

4........................................................................................................................................................................................................ 

 آزمون های خود ارزيابی 

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

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

فمهلت ارائه بازخورد به تکالی مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره  

22/7/99تا  14/7/99از تستی چهار ازمون مبحث  مثال 24/7/99تا تاریخ    

MP4 Seyyed Ali Hosseini PhD  The videos will be 

recorded using 

Snagit and 

Camtesia.   

The files will 

be uploaded 

on the 

determined 

date.  
PowerPoint  Seyyed Ali Hosseini PhD - The files will 

be uploaded 

on the 

determined 

date. 



امه نيازسنجی در برن

 درسی

 جوابی

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

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

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

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

 مهلت فیدبک

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 مثال
ل تكليف او

 كالسی

ت دهيد كه مفهوم این عبار در این تكليف در یك پاراگراف كوتاه شرح

اند. زمان به وجود آمدههاي درسی زیادي به صورت همبرنامه" چيست؟

"ها باید همگرا و همسان شوند.تمام این برنامه  

ت در مورد كوریكولوم رشته پزشكی )یا اگر آشنایی شما كافی نيس

 رنامهكوریكولوم رشته خودتان( مصادیقی براي موارد زیر ذكر نمایيد:  ب

 برنامه درسی طراحی، برنامه درسی مخفی ، رسمی درسی رسمی و غير

برنامه درسی بی اثرو  شده، آموزش داده شده و مورد سنجش واقع شده  

 تا 12/7/99

23/7/99  
27/7/99  

مرور فصل 

 مربوطه از منبع

درسی و درک 

 مفاهيم مربوطه

 

- 

 

- - - - - 



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

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

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانياتاق بحث )غ يه امكان فعال سازدر سامان

به  لی. در صورت تمادینما يادیكمك 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 دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 marks 12 آزمون میان ترم

 marks 12 آزمون پایان ترم

 
 

 مقررات 

       01حداقل نمره قبولي                                

  3در كالستعداددفعات مجاز غيبت      

 

 

 

 

 

 

 

 



 زبان تخصصی پرستاري  درس زمانبندي جدول

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امكانات 

 مورد نياز

روش 

 ارزشيابي

22/6/1422 11-17 Introduction  

سیییيد   یییي 

 حسيني

 - سامانه نوید مجازی 

29/6/1422 11-17 The Surgical First 

Assistant ي  ییی ديسییی 

 ينيحس

 - سامانه نوید یمجاز

 Holiday تعطيل  1/7/1422

 

 

 

- - - 

12/7/1422 11-17 Pharmacology 
 ي  ییی ديسییی

 ينيحس

 - سامانه نوید یمجاز

19/7/1422 11-17 Physical hazards and 

safeguards 

 

 ي  ییی ديسییی

 ينيحس

 - سامانه نوید یمجاز

26/7/1422 11-17 Physical hazards and 

safeguards 

 
 ي  ییی ديسییی

 ينيحس

 - سامانه نوید یمجاز

3/8/1422 11-17 Microinstrumentation 

 ي  ییی ديسییی 

 ينيحس

 - سامانه نوید یمجاز

12/8/1422 11-17 Microinstrumentation 

 ي  ییی ديسییی 

 ينيحس

 - سامانه نوید مجازی

17/8/1422 11-17 Midterm  
 ي  ییی ديسییی

 ينيحس

آزمیییییییو   سامانه نوید مجازی

آنالیییییییی  

 تستي 

24/8/1422 11-17 On Surgery and 

Instruments ي  ییی ديسییی 

 ينيحس

 - سامانه نوید مجازی

1/9/1422 11-17 On Surgery and 

Instruments ي  ییی ديسییی 

 ينيحس

 - سامانه نوید مجازی

8/9/1422 11-17 Moist Heat 

Sterilization ي  ییی ديسییی 

 ينيحس

 - سامانه نوید مجازی

11/9/1422 11-17 Moist Heat 

Sterilization 

 
 ي  ییی ديسییی

 ينيحس

 - سامانه نوید مجازی



22/9/1422 11-17 Moist Heat 

Sterilization ي  ییی ديسییی 

 ينيحس

 - سامانه نوید مجازی

29/9/1422 11-17 Hemostasis 
 ي  ییی ديسییی

 ينيحس

 - سامانه نوید مجازی

6/12/1422 11-17 Hemostasis 
 ي  ییی ديسییی

 ينيحس

 - سامانه نوید مجازی

13/12/1422 11-17 Review  
 ي  ییی ديسییی

 ينيحس

ی سییییییامانه  یمجاز

 ادوبي كانکت
- 

 

 


