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ارائِ هتي تخصصی 
در هَرد تعزیف 
 بْذاضت عوَهی

 :دانشجو ببیذ قبدر ببشذ

 حیطه شنبختی:

 .  تلفظ کٌد درستیبِ را  ٍ اصطالحات جدید هتي لغات  -1

 بْداضت ػوَهی را با تَجِ بِ هتي اًگلیسی تؼزیف کٌد -2

کلوات اختصاصی اًگلیسی هزبوَ  بوِ ایوي حوَسُ را بوِ       -3

 فارسی تَضیح دّد  

 حیطه عبطفی:

بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحو  رزسویدُ هوی     -4

 ضَد با اضتیاق راسخ دّد.

 در هباح  هطزح ضدُ هطارکت داضتِ باضد. -5

 نبختیش

 عبطفی

 

سخنرانی ، 

بحث گروهی، 

پرسش و 

 پبسخ

وایت برد،   

 ینتپبورپو

 کتبة

 

 دقیقه 09
ارائه 

 کنفرانس
 آزمون ورودی

                                                 

 گزدش علوی، آسهبیطی  –پزسص ٍ پبسخ  –حل هسئلِ  –گزٍّی کَچک، ًوبیطی  –ای ِتَاًذ ضبهل: سخٌزاًی، هببحثیبدگیزی هی –رٍش یبددّی   


وی )پبیبى یک دٍرُ یب هقطع آهَسضی بب ّذف قضبٍت در هَرد تسلط یب تزاک ًیای یب تکَیٌی )در فزایٌذ تذریس بب ّذف ضٌبسبیی قَت ٍ ضعف داًطجَیبى( ٍ آسهَى پبیبتَاًٌذ بِ صَرت آسهَى ٍرٍدی )آگبّی اس سطح آهبدگی داًطجَیبى( هزحلِّب بز اسبس اّذاف هیآسهَى  

 داًطجَیبى( بزگشار گزدد.
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ارائِ هتي تخصصی 
در هَرد تعزیف 
 بْذاضت عوَهی

 :دانشجو ببیذ بتوانذ 

 حیطه شنبختی:

 خالصِ ای فارسی اس هتي هطالؼِ ضدُ را ارائِ دّد   -1

زاگزفتِ در جلسِ قبل را در حل ف کلوات ٍ اصطالحات -2

 استفادُ کٌد توزیي ّا

 حیطه عبطفی:

بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هوَرد بحو  رزسویدُ هوی      -3

 ضَد با اضتیاق راسخ دّد.

 در هباح  هطزح ضدُ هطارکت داضتِ باضد. -4

 شنبختی

 عبطفی

 

 

،  سخنرانی

، بحث گروهی

پرسش و 

 پبسخ،

وایت برد،   

 ینتپبورپو

 

 دقیقه 09
ارائه 

 کنفرانس
 تکوینی
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ارائِ هتي تخصصی 
 در هَرد چبقی

 دانشجو ببیذ قبدر ببشذ 

 حیطه شنبختی:

 . بِ درستی تلفظ کٌدرا  ٍ اصطالحات جدید هتي لغات -1

هطکالت ایجاد ضدُ در اثز اضافِ ٍسى را با تَجِ بِ هتي  -2

 اًگلیسی تؼزیف کٌد

ُ را بِ کلوات اختصاصی اًگلیسی هزبَ  بِ ایي حَس -3

 فارسی تَضیح دّد

 خالصِ ای فارسی اس هتي هطالؼِ ضدُ را ارائِ دّد  - 4

 حیطه عبطفی:

بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هوَرد بحو  رزسویدُ هوی      -5

 ضَد با اضتیاق راسخ دّد.

 در هباح  هطزح ضدُ هطارکت داضتِ باضد. -6

 شنبختی

 عبطفی

 

 

،  سخنرانی

، بحث گروهی

پرسش و 

 پبسخ،

   وایت برد،

 ینتپبورپو

 

 دقیقه 09
ارائه 

 کنفرانس
 تکوینی
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ارائِ هتي تخصصی 
در هَرد هَضَع 
 آهَسش بْذاضت

 دانشجو ببیذ قبدر ببشذ

 حیطه شنبختی:

 .  تلفظ کٌد درستیبِ را  ٍ اصطالحات جدید هتي لغات -1

اّویت آهَسش بْداضت را با تَجِ بِ هتي اًگلیسی بیواى   -2

 کٌد

بوِ ایوي حوَسُ را بوِ     کلوات اختصاصی اًگلیسی هزبوَ    -3

 شنبختی

 عبطفی

 

 

،  سخنرانی

، بحث گروهی

پرسش و 

 پبسخ

  وایت برد، 

 ینتپبورپو

 

 دقیقه 09
ارائه 

 کنفرانس
 تکوینی
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 فارسی تَضیح دّد

 حیطه عبطفی:

بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحو  رزسویدُ هوی     -1

 ضَد با اضتیاق راسخ دّد.

  در هباح  هطزح ضدُ هطارکت داضتِ باضد. -2
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ارائِ هتي تخصصی 
در هَرد هَضَع 
 آهَسش بْذاضت

 دانشجو ببیذ بتوانذ

 حیطه شنبختی:

 خالصِ ای فارسی اس هتي هطالؼِ ضدُ را ارائِ دّد   -1

کلوات ٍ اصطالحات فزاگزفتِ در جلسِ قبل را در حل  -2

 تواریي استفادُ کٌد

 حیطه عبطفی:

بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هوَرد بحو  رزسویدُ هوی      -3

 َد با اضتیاق راسخ دّد.ض

 در هباح  هطزح ضدُ هطارکت داضتِ باضد. -4

 شنبختی

 عبطفی

 

 

،  سخنرانی

، بحث گروهی

پرسش و 

 پبسخ

  وایت برد، 

 ینتپبورپو

 

 دقیقه 09
ارائه 

 کنفرانس
 تکوینی
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ارائِ هتي تخصصی 
در هَرد هَضَع 
کٌتزل بیوبری 

 هبالریب

 دانشجو ببیذ قبدر ببشذ   

 حیطه شنبختی:

 .  بِ درستی تلفظ کٌدرا  ٍ اصطالحات جدید هتي لغات -1

 .ػالئن بیواری هاالریا را با تَجِ بِ هتي ًام ببزد -2

 راُ ّای سزایت بیواری هاالریا را با تَجِ بِ هتي ًام ببزد -3

 رٍش ّای ریطگیزی اس بیواری هاالریا را ًام ببزد -4

کلوات اختصاصی اًگلیسی هزبوَ  بوِ ایوي حوَسُ را بوِ       -5

 .دّد فارسی تَضیح

 حیطه عبطفی:

بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحو  رزسویدُ هوی     -5

 ضَد راسخ دّد.

 در هباح  هطزح ضدُ هطارکت داضتِ باضد. -6

 شنبختی

 عبطفی

 

 

،  سخنرانی

، بحث گروهی

پرسش و 

 پبسخ

  وایت برد، 

 ینتپبورپو

 

 دقیقه 09
ارائه 

 کنفرانس
 تکوینی
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ارائِ هتي تخصصی 
در هَرد هَضَع 

بیوبری  کٌتزل
 هبالریب

 دانشجو ببیذ بتوانذ

 حیطه شنبختی:

 خالصِ ای فارسی اس هتي هطالؼِ ضدُ را ارائِ دّد   -1

کلوات ٍ اصطالحات فزاگزفتِ در جلسِ قبل را در حل  -2

 تواریي استفادُ کٌد

 حیطه عبطفی:

بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحو  رزسویدُ هوی     -3

 ضَد با اضتیاق راسخ دّد.

 شنبختی

 یعبطف

 

،  سخنرانی

، بحث گروهی

پرسش و 

 پبسخ

  وایت برد، 

 ینتپبورپو

 

 دقیقه 09
ارائه 

 کنفرانس
 تکوینی
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آهَسش لغبت ٍ 
اصالحبت هْن 

در  عوَهیبْذاضت 
سهیٌِ رابطِ الکل ٍ 

 ببرداری

 دانشجو ببیذ قبدر ببشذ 

 حیطه شنبختی:

 .  بِ درستی تلفظ کٌدرا  ٍ اصطالحات جدید هتي لغات -1

 ا را با تَجِ بِ هتي ًام ببزداًَاع رزتَّ -2

کلوات اختصاصی اًگلیسی هزبَ  بِ ایي حَسُ را بِ فارسی  -3

 تَضیح دّد.

 :حیطه عبطفی

بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحو  رزسویدُ هوی     -4

 ضَد با اضتیاق راسخ دّد.

 شنبختی

 عبطفی

 

 

،  سخنرانی

، بحث گروهی

پرسش و 

 پبسخ

  وایت برد، 

 ینتپبورپو

 

 دقیقه 09
رائه ا

 کنفرانس
 تکوینی
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در  اداهِ هطبلب
 سهیٌِ رابطِ الکل ٍ

 ٍ ببرداری

 اهتحاى هیاى تزم 

 از دانشجویبن انتظبر می رود:

 حیطه شنبختی:

 .  بِ درستی تلفظ کٌدرا  ٍ اصطالحات جدید هتي لغات -1

 ا را با تَجِ بِ هتي ًام ببزداًَاع رزتَّ -2

کلوات اختصاصی اًگلیسی هزبَ  بِ ایي حَسُ را بِ فارسی  -3

 تَضیح دّد.

 حیطه عبطفی:

 هطالب ارائِ ضدُ در طَل تزم را تَضیح جاهؼی دّد. -4

 شنبختی

 عبطفی

 

سخنرانی 

،پرسش و 

پبسخ، بحث 

 گروهی

 وایت برد

 

 ینتپبورپو

 

 دقیقه 09

 

ارائه 

، کنفرانس

آمبدگی 

برای 

امتحبن 

 میبنترم

 پبیبنی
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 با اًگیشُ ٍ اضتیاق در اهتحاى ضزکت کٌد. -5
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آهَسش لغبت ٍ 
اصالحبت هْن 

بْذاضت عوَهی در 
 سهیٌِ اپیذهیَلَصی

 دانشجو ببیذ قبدر ببشذ

 حیطه شنبختی:

 .دبِ درستی تلفظ کٌرا  ٍ اصطالحات جدید هتي لغات  -1

 اریدهیَلَصی را با تَجِ بِ هتي تؼزیف کٌد اصطالح -2

کلوات اختصاصی اًگلیسی هزبوَ  بوِ ایوي حوَسُ را بوِ       -3

 .فارسی تَضیح دّد

 حیطه عبطفی:

بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحو  رزسویدُ هوی     -4

 ضَد با اضتیاق راسخ دّد.

 شنبختی

 عبطفی

 

 

،  سخنرانی

، بحث گروهی

پرسش و 

 پبسخ

  وایت برد، 

 ینتپبورپو

 

 دقیقه 09
ارائه 

 کنفرانس
 تکوینی
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آهَسش لغبت ٍ 
اصالحبت هْن 

بْذاضت عوَهی در 
 سهیٌِ اپیذهیَلَصی

 دانشجو ببیذ بتوانذ 

 حیطه شنبختی:

 خالصِ ای فارسی اس هتي هطالؼِ ضدُ را ارائِ دّد   -1

کلوات ٍ اصطالحات فزاگزفتِ در جلسِ قبل را در حل  -2

 تواریي استفادُ کٌد

 عبطفی: حیطه

بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحو  رزسویدُ هوی     -3

 ضَد با اضتیاق راسخ دّد.

 شنبختی

 عبطفی

 

 

،  سخنرانی

، بحث گروهی

پرسش و 

 پبسخ

  وایت برد، 

 ینتپبورپو

 

 دقیقه 09
ارائه 

 کنفرانس
 تکوینی
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آهَسش لغبت ٍ  
اصالحبت هْن 

بْذاضت عوَهی در 
 سهیٌِ تغذیِ

 ببشذدانشجو ببیذ قبدر 

 حیطه شنبختی:

 . بِ درستی تلفظ کٌدرا  هتي جذیذٍ اصطالحات  لغات -1

ًاضی اس تغذیِ ًاهٌاسب را با تَجِ بِ هتي ًام  هطکالت -2

 ببزد

هزبَ  بِ ایي حَسُ را بِ  اًگلیسیکلوات اختصاصی  -3

 فارسی تَضیح دّد

 حیطه عبطفی:

بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بح  رزسیدُ هی  -4

 شنبختی

 عبطفی

 

 

،  سخنرانی

، بحث گروهی

پرسش و 

 پبسخ

  وایت برد، 

 ینتپبورپو

 

 دقیقه 09
ارائه 

 کنفرانس
 تکوینی
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 ُ راسخ دّد.ضَد  با اًگیش
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آهَسش لغبت ٍ  
اصالحبت هْن 

بْذاضت عوَهی در 
 سهیٌِ تغذیِ

 دانشجو ببیذ بتوانذ

 حیطه شنبختی:

 خالصِ ای فارسی اس هتي هطالؼِ ضدُ را ارائِ دّد   -1

ات ٍ اصطالحات فزاگزفتِ در جلسِ قبل را در حل کلو -2

 تواریي استفادُ کٌد

 حیطه عبطفی:

 بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بح  رزسیدُ هی ضَد -3

 راسخ دّد.با اًگیشُ 

 شنبختی

 عبطفی

 

 

،  سخنرانی

، بحث گروهی

پرسش و 

 پبسخ

  وایت برد، 

 ینتپبورپو

 

 دقیقه 09
ارائه 

 کنفرانس
 تکوینی
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رائِ هطلب در هَرد ا
بیوبری ّبی قلبی ٍ 

 عزٍقی

 دانشجو ببیذ قبدر ببشذ

 حیطه شنبختی:

 .  بِ درستی تلفظ کٌدرا  ٍ اصطالحات جدید هتي لغات  -1

ّوای قلبوی ٍ ػزٍقوی را بوا      بیوواری ػَاهل هَثز بز ایجاد  -2

 تَجِ بِ هتي ًام ببزد

را بوِ   حوَسُ کلوات اختصاصی اًگلیسی هزبوَ  بوِ ایوي     -3

 .ّدفارسی تَضیح د

 حیطه عبطفی:

بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحو  رزسویدُ هوی     -4

 راسخ دّد.با اًگیشُ ضَد 

 شنبختی

 عبطفی

 

 

،  سخنرانی

، بحث گروهی

پرسش و 

 پبسخ

  وایت برد، 

 ینتپبورپو

 

 دقیقه 09
ارائه 

 کنفرانس
 تکوینی
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ارائِ هطلب در هَرد 
بیوبری ّبی قلبی ٍ 

 عزٍقی

 دانشجو ببیذ بتوانذ

 یطه شنبختی:ح

 اس هتي هطالؼِ ضدُ را ارائِ دّد خالصِ ای فارسی  -1

کلوات ٍ اصطالحات فزاگزفتِ در جلسِ قبل را در حل  -2

 استفادُ کٌد زیيتو

 حیطه عبطفی:

بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بح  رزسیدُ هی  -3

 شنبختی

 عبطفی
 

 

،  سخنرانی

، بحث گروهی

پرسش و 

 پبسخ

  وایت برد، 

 ینتپبورپو

 

 دقیقه 09
ارائه 

 کنفرانس

 

 

 تکوینی
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  راسخ دّد.با اًگیشُ ضَد 
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آهَسش لغبت ٍ 
در اصالحبت هْن 

هزگ ٍ هیز  سهیٌِ
 ًَساداى

 دانشجو ببیذ قبدر ببشذ

 حیطه شنبختی:

 .  بِ درستی تلفظ کٌدرا  ٍ اصطالحات جدید هتي لغات  -1

هَثز بز هزگ ٍ هیز ًَساداى را با تَجِ بِ هوتي ًوام    ػَاهل -2

 ببزد

کلوات اختصاصی اًگلیسی هزبَ  بوِ ایوي حوَسُ را بوِ       -3

 .فارسی تَضیح دّد

 حیطه عبطفی

کِ در هَرد هَضَع هَرد بحو  رزسویدُ هوی     سَاالتیبِ  -4

 راسخ دّد.با اًگیشُ ضَد 

 شنبختی

 عبطفی

 

 

سخنرانی 

،پرسش و 

 پبسخ

  وایت برد، 

 ینتپبورپو
 

 دقیقه 09
ارائه 

 کنفرانس
 تکوینی
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هزٍری بز هطالب 

تِ ضدُ، رزسص گف

ٍ راسخ ٍ راسخ بِ 

 سَاالت احتوالی

 از دانشجویبن انتظبر می رود:

 هطالب ارائِ ضدُ در طَل تزم را تَضیح جاهؼی دّد. -6

ّدف اس ارائِ ایي ٍاحود درسوی را بوِ خوَبی درک کوزدُ       -7

 باضد.

 با اًگیشُ ٍ اضتیاق در اهتحاى رایاى تزم ضزکت کٌد. -8

 شنبختی

 عبطفی

 

 حل مسئله
 وایت برد

 

 ینتبورپوپ

 

 دقیقه 09

 

ارائه 

 کنفرانس

 پبیبنی

 

 نحوه ارزشیابی:

 گزدد. هبًذُ در اهتحبى پبیبى تزم هحبسبِ هی% ببقی02 ،ٍ کٌفزاًس ٍ اهتحبى هیبى تزم% کل ًوزُ بب استفبدُ اس کَئیش 02ارسضیببی بِ صَرت کتبی کِ 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل ًوز02ُ     آسهَى پبیبى تزم
 % کل ًوز02ُ تکبلیف درسی ٍ اهتحبى هیبى تزم  کَئیش ٍ
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