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 معرفی درس:

 

این واحد با هدف افزایش مهارت و دقت ترجمه و درک 

 مفهوم متون تخصصی ارائه می شود

 

 

 

 

 

 

 کارشناسی تغذیه مقطع و رشته تحصیلی:                    تغذیهگروه آموزشی:                    بهداشت اوزدانشکده :    

 2 :  تعداد واحد زبان تخصصی :  نام درس

 نظری نوع واحد :

 10-8سه شنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   اصطالحات پزشکی، زبان عمومی  پیش نیاز:

 کالس -مجازی مکان برگزاری:

                                          ساسان امانت      مسئول برنامه :  

 Sasan.amanat@gmail.com آدرس پست الکترونیکی:                             52518346:    دانشکده شماره تماس

                 ساسان امانت       مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 Sasan.amanat@gmail.com آدرس پست الکترونیکی:                                       52518346شماره تماس دانشکده:          

 ساسان امانت تهیه و تنظیم : 

 26/5/99  بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 

 

 
 درس شامل موارد زیر مي باشد :عناوین كلي این 

 

 آشنایی دانشجویان با متون انگلیسی، توانایی درک مطلب رفرنسهای رشته تغذیه و مقاالت این حوزه می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هدف كلي 
 

 اهداف اختصاصي هیمرتبط با رشته تغذ یسیانگل یتسلط به واژه ها
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  در متون تخصصی تغذیه آشنا شوندبا لغات رایج 

 

 هدف كلي 
 

 اهداف اختصاصي رشته یسیمتون انگل حیفهم صح ییتوانا
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 متون تخصصیب رشته تغذیه را خوانده و مفهوم آن را برداشت نماید 

 هدف كلي 
 

اهداف یمطالعه و درک کتب رفرنس رشته در مقطع کارشناس ییتوانا

 اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 به ساختار رفرنسهای رشته تغذیه آشنا شده و مطالب مورد نظر را برداشت نماید 

 هدف كلي 
 

  مرتبط با رشته مقاالتترجمه  ییتوانا
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 قبولی داشته باشد مقاالت رشته خود را بخواند و از مقاله نتیجه گیری قابل 

 خالصه ای از مقاالت را تهیه نماید 

 .با اصطالحات رایج در مقاالت آشنا شود 

 
 



 

 
 روش آموزش 
 

                             حضوری                   مجازی                                 ترکیبی 

 شرایط اجراء
 

 امكانات آموزشي:  
  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و كامپیوتر ویدوئو پروژكتور ،اسالید پروژكتور 

 

 

 

  منابع درسي:  
 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبعمقاله /آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تكمیل كنید 

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

 مطالعهشده برای 

 یریجزا ابوالقاسم.هیتغذ رشته انیدانشجوی برای سیانگل
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 انتشار و صفحاتمشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره 
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله
 هیتغذ علوم رشته معتبری ژورنالها در شده منتشر دیمقاالت جد

 

 

 

 

 

 



 

 

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

آن  فایل، مشخصات آن را ذكر كنید و به دانشجویان معرفی كنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 را ضمیمه نمایید:

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

 

  منبع مطالعه در صورتی كه در نظر دارید محتوای دیگری )مانند كتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

ه برای این موارد ، مشخصات كامل آن را ذكر كنید. )در سامانه قسمتی جداگانبه دانشجویان معرفی كنید بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

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

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

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

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

 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



 

 آزمون های خود ارزیابی 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

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

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

 میانترم 1
 -تشریحی

 تستی
17/9/99  18/9/99  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 هاي دانشجویانتكالیف و پروژه 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

1 
ترجمه 

 متون
 یک هفته ترجمه متن مقاله

متعاقبا اعالم 

 خواهد شد

تمرین مهارت 

 ترجمه

 

2 

ترجمه 

 متون

 یک هفته ترجمه متن مقاله

متعاقبا اعالم 

 خواهد شد

تمرین مهارت 

 ترجمه



 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفتهمیان ترم /. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

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

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

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

 یریادگی یها تیفعال ریسا 

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

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

 :دیینما لیرا تكم ریامكان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

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

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

3 

ترجمه 

 متون

 یک هفته ترجمه متن مقاله

متعاقبا اعالم 

 خواهد شد

تمرین مهارت 

 ترجمه

4 

ترجمه 

 متون

 یک هفته ترجمه متن مقاله

متعاقبا اعالم 

 خواهد شد

تمرین مهارت 

 ترجمه



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

 ارزشیابي دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 2 آزمون میان ترم

 10 آزمون پایان ترم

 3 غیاب شرکت فعال در کالس و حضور و

 2 تکالیف و سایر فعالیت ها

 
 
 
 

 

 مقررات 
  10حداقل نمره قبولي                                       
 3             تعداددفعات مجاز غیبت در كالس         

 
 زبان تخصصی درس زمانبندي جدول

تاریخ 

 ارائه
 ساعت ارائه

 موضوع جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امكانات 
 مورد نیاز

روش 
 ارزشیابي

18/6/99 
8-10 

 سه شنبه

 اهداف، یمعرف

 منابع، نحوه

سرفصلها و  س،یتدر

 یچگونگ

به زبان  هیارا

 و یسیانگل

شخص كردن زمان  م

 ارائه

 ترکیبی ساسان امانت

كااامااپاایااوتاار، 

تاب،  پروژكتور، ك

ته نه تخ ما ، ساااا

 نوید
یت  عال تكلیف، ف

كالساای، آزمون 

 پایانترم

25/6/99 
8-10 

 سه شنبه

ترجمه خواندن و 

 درک

مطلب مرتبط با 

 موضوع

 ها در كتاب نیپروتئ

 ترکیبی ساسان امانت

كامپیوتر، 

پروژكتور، كتاب، 

، سامانه تخته

 نوید

یت  عال تكلیف، ف

كالساای، آزمون 

 پایانترم

1/7/99 
8-10 

 سه شنبه

 ینهایحل تمر

 مرتبط با

و  نیپروتئ مبحث

 ارائه

 ییدانشجو

 ترکیبی ساسان امانت

كامپیوتر، 

پروژكتور، كتاب، 

، سامانه تخته

 نوید

یت  عال تكلیف، ف

كالساای، آزمون 

 پایانترم

8/7/99 
8-10 

 سه شنبه

خواندن و ترجمه 

 مبحث

در كتاب  نهایپروتئ

 رفرنس و

 انیدانشجو ارائه

 ترکیبی ساسان امانت

كامپیوتر، 

پروژكتور، كتاب، 

، سامانه تخته

 نوید

یت  عال تكلیف، ف

كالساای، آزمون 

 پایانترم



15/7/99 
8-10 

 سه شنبه

خواندن و ترجمه 

 درک

مطلب مرتبط با 

 موضوع

ها در  دراتیكربوه

 كتاب

 ترکیبی ساسان امانت

كامپیوتر، 

پروژكتور، كتاب، 

، سامانه تخته

 نوید

یت  عال تكلیف، ف

كالساای، آزمون 

 پایانترم

22/7/99 
8-10 

 سه شنبه

 ینهایحل تمر

 مرتبط با

 دراتیكربوه مبحث

 و ارائه

 ییدانشجو

 ترکیبی ساسان امانت

كامپیوتر، 

پروژكتور، كتاب، 

، سامانه تخته

 نوید

یت  عال تكلیف، ف

كالساای، آزمون 

 پایانترم

29/7/99 
8-10 

 سه شنبه

خواندن و ترجمه 

 مبحث

در  دراتیكربوه

 كتاب رفرنس

 انیارائه دانشجو و

 ترکیبی ساسان امانت

كامپیوتر، 

پروژكتور، كتاب، 

، سامانه تخته

 نوید

یت تكلیف،  عال ف

كالساای، آزمون 

 پایانترم

6/8/99 
8-10 

 سه شنبه

خواندن و ترجمه 

 درک

مطلب مرتبط با 

 یموضوع چرب

 كتاب در

 ترکیبی ساسان امانت

كامپیوتر، 

پروژكتور، كتاب، 

، سامانه تخته

 نوید

یت  عال تكلیف، ف

كالساای، آزمون 

 پایانترم

20/8/99 
8-10 

 سه شنبه

خااواناادن و درک 

 مطلب مقاله مروری
 ترکیبی ساسان امانت

كامپیوتر، 

پروژكتور، كتاب، 

، سامانه تخته

 نوید

یت  عال تكلیف، ف

كالساای، آزمون 

 پایانترم

27/8/99 
8-10 

 سه شنبه

خااواناادن و درک 

 مطلب مقاله مروری
 ترکیبی ساسان امانت

كامپیوتر، 

پروژكتور، كتاب، 

، سامانه تخته

 نوید

یت  عال تكلیف، ف

كالساای، آزمون 

 پایانترم

4/9/99 
8-10 

 سه شنبه

خااواناادن و درک 

 مطلب مقاله مروری
 ترکیبی ساسان امانت

كامپیوتر، 

پروژكتور، كتاب، 

، سامانه تخته

 نوید

یت  عال تكلیف، ف

كالساای، آزمون 

 پایانترم

11/9/99 
8-10 

 سه شنبه

خواندن و ترجمه 

 مبحث

آب در كتاب رفرنس 

 و ارائه

 انیدانشجو

 ترکیبی ساسان امانت

كامپیوتر، 

پروژكتور، كتاب، 

، سامانه تخته

 نوید

یت  عال تكلیف، ف

كالساای، آزمون 

 پایانترم

18/9/99 
8-10 

 سه شنبه

خواندن و ترجمه 

 مبحث

در كتاب  آهن

 رفرنس و ارائه

 انیدانشجو

 ترکیبی ساسان امانت

كامپیوتر، 

پروژكتور، كتاب، 

، سامانه تخته

 نوید

یت  عال تكلیف، ف

كالساای، آزمون 

 پایانترم

25/9/99 
8-10 

 سه شنبه

خالصاااه كردن متن 

 كتاب
 ترکیبی ساسان امانت

كامپیوتر، 

پروژكتور، كتاب، 

، سامانه تخته

 نوید

یت  عال تكلیف، ف

كالساای، آزمون 

 پایانترم



3/10/99 
8-10 

 سه شنبه

خالصاااه كردن متن 

 مقاله
 ترکیبی ساسان امانت

كامپیوتر، 

پروژكتور، كتاب، 

، سامانه تخته

 نوید

یت  عال تكلیف، ف

كالساای، آزمون 

 پایانترم

10/10/99 
8-10 

 سه شنبه

 Abstractنوشااتن 

 برای كنگره
 ترکیبی ساسان امانت

كامپیوتر، 

پروژكتور، كتاب، 

، سامانه تخته

 نوید

یت  عال تكلیف، ف

كالساای، آزمون 

 پایانترم

17/10/99 
8-10 

 سه شنبه

 Abstractنوشاااتن 

 برای كنگره
 ترکیبی ساسان امانت

كااامااپاایااوتاار، 

پروژكتور، كتاب، 

نه تخته ، سااااما

 نوید

یت  عال تكلیف، ف

كالساای، آزمون 

 پایانترم

 

 


