فرم طرح درس روزانه

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه پرستاری

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

نام درس  :زبان تخصصی
شماره جلسه  :اول

تاریخ برگزاری 3131/6/13 :

موضوع جلسه  :تشریح درس و تعیین وظایف متقابل استاد و

محل برگزاری  :کالس  221دانشکده پرستاری و مامایی

دانشجو تشریح اصول واژه شناسی پزشکی
مدت جلسه (دقیقه)  39 :دقیقه

مدرس :دکتر رضائی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :منابع ذکر شده در طرح درس ترمی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس ضرورت و اصول واژه شناسی پرستاری و پزشکی را
تشریح نماید
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

اهمیت واژه شناسی

ضرورت تسلط بر واژه های
التین پرستاری و پزشکی را
در حرفه پرستاری تشریح
کند

اصول واژه شناسی

اصول و نکات مهم در واژ ه
شناسی پرستاری و تجزیه
لغات را نام ببرد

واژه های رایج در شرح

معنای لغات رایج در اخذ

حال

شرح حال بیمار را توضیح
دهد

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و
وسائل آموزشی

شناختی

سخنرانی
تعاملی

وایت برد-
کتاب

شیوه ارزشیابی و
درصد آن

آزمون
تشریحی

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

نام درس  :زبان تخصصی
شماره جلسه 2 :

تاریخ برگزاری 3131/7/7 :

موضوع جلسه  :آموزش نحوه کاربرد کتاب لغت شناسی پزشکی و

محل برگزاری  :کالس 221

پرستاری و نحوه استفاده از فرهنگ لغات پزشکی و اشنایی با لغات
رایج پرستاری
مدت جلسه (دقیقه)  39 :دقیقه

مدرس :دکتر رضایی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :انگلیسی برای دانشجویان پرستاری

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس فرهنگ لغات پزشکی و کتاب لغت شناسی پزشکی و
پرستاری را بکاربرده و با لغات رایج پرستاری آشنا باشد
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و
وسائل آموزشی

شیوه ارزشیابی و
درصد آن

فرهنگ لغات پزشکی را بطور
کاربرد فرهنگ لغت

صحیح بکاربرده و معنای لغات
مورد نظر را از ان استخراج
نماید

روش تجزیه لغات

کتاب ترمینولوژی پزشکی را
بطور صحیح بکار برده و لغات
مورد نظر را با استفاده از ان
تجزیه نماید
معنای لغات رایج در اخذ شرح

ادامه لغا ت رایج در
شرح حال

حال بیمار را توضیح دهد

شناختی

سخنرانی
تعاملی

وایت برد
آزمون

پرسش و پاسخ
کتاب درسی

تشریحی –
چند گزینه ای

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

نام درس  :زبان تخصصی
شماره جلسه 1 :

تاریخ برگزاری 3131/7/31 :

موضوع جلسه  :خواندن و ترجمه متن یک از بخش اول کتاب

محل برگزاری  :کالس 221

درسی و آموزش نکات مهم در ترجمه متن
مدت جلسه (دقیقه)  39 :دقیقه

مدرس :دکتر رضایی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :کتاب انگلیسی برای دانشجویان پرستاری
فرهنگ لغت پزشکی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس

با خواندن و ترجمه متن های منتخب از بخش اول کتاب درسی آشنا

باشد و نکات مهم در ترجمه متن مذکور را تشریح کند
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و
وسائل آموزشی

متن اول از بخش یک کتاب را
قرائت و ترجمه متن اول

قرائت و ترجمه متن اول

بطور صحیح بخواند
متن اول از بخش یک کتاب را
جمله به جمله بطور صحیح
ترجمه نماید

شناختی

سخنرانی
تعاملی
پرسش و پاسخ

وایت برد

شیوه ارزشیابی و
درصد آن

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی
کتاب درسی

نکات مهم در ترجمه و لغات
قرائت و ترجمه متن اول

آزمون
تشریحی –

مهم در متن یک بخش یک

چند گزینه ای

کتاب را نام ببرد

نام درس  :زبان تخصصی
شماره جلسه 1 :

تاریخ برگزاری 3131/7/23 :

موضوع جلسه  :خواندن و ترجمه متون پرستاری از کتاب درسی و

محل برگزاری  :کالس 221

آموزش نکات مهم در ترجمه متن
مدت جلسه (دقیقه)  39 :دقیقه

مدرس :دکتر رضایی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :کتاب انگلیسی برای دانشجویان پرستاری
فرهنگ لغت پزشکی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس

با خواندن و ترجمه متن یک از بخش دوم کتاب درسی آشنا باشد و

سواالت درک مطلب اخر را متن را پاسخ دهد
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

متن اول از بخش دوم کتاب
قرائت و ترجمه متن اول

را بطور صحیح بخواند

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و
وسائل آموزشی

شیوه ارزشیابی و
درصد آن

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

قرائت و ترجمه متن اول

متن اول از بخش دوم کتاب
را جمله به جمله بطور صحیح
ترجمه نماید

شناختی

سخنرانی
تعاملی
پرسش و پاسخ

آزمون
کتاب درسی

سواالت درک مطلب اخر را
قرائت و ترجمه متن اول

وایت برد
تشریحی –
چند گزینه ای

متن را پاسخ دهد

نام درس  :زبان تخصصی
شماره جلسه 1 :

تاریخ برگزاری 3131/7/22 :

موضوع جلسه  :خواندن و ترجمه متون پرستاری از کتاب درسی و

محل برگزاری  :کالس 221

آموزش نکات مهم در ترجمه متن
مدت جلسه (دقیقه)  39 :دقیقه

مدرس :دکتر رضایی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :کتاب انگلیسی برای دانشجویان پرستاری
فرهنگ لغت پزشکی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس

با خواندن و ترجمه متن یک از بخش دوم کتاب درسی آشنا باشد و

سواالت درک مطلب اخر را متن را پاسخ دهد
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

متن دوم از بخش دوم کتاب
قرائت و ترجمه متن اول

را بطور صحیح بخواند

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و
وسائل آموزشی

شیوه ارزشیابی و
درصد آن

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

قرائت و ترجمه متن اول

متن دوم از بخش دوم کتاب
را جمله به جمله بطور صحیح
ترجمه نماید

شناختی

سخنرانی
تعاملی

وایت برد
آزمون

پرسش و پاسخ
کتاب درسی

تشریحی –

سواالت درک مطلب آخر متن

چند گزینه

قرائت و ترجمه متن اول

را پاسخ دهد

ای

آشنایی با پیشوندهای

با مفهوم و شیوه کاربرد بخشی

رایج پزشکی

از پیشوندهای رایج پزشکی
اشنا بوده و در لغات بکار برد

نام درس  :زبان تخصصی
شماره جلسه 6 :

تاریخ برگزاری 3131/2/1 :

موضوع جلسه  :خواندن و ترجمه متون پرستاری از کتاب درسی و

محل برگزاری  :کالس 221

آموزش نکات مهم در ترجمه متن
مدت جلسه (دقیقه)  39 :دقیقه

مدرس :دکتر رضایی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :کتاب انگلیسی برای دانشجویان پرستاری
فرهنگ لغت پزشکی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس

با خواندن و ترجمه متن دوم از بخش دوم کتاب درسی آشنا باشد و

نکات مهم در ترجمه متن مذکور را تشریح کند
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و
وسائل آموزشی

شیوه ارزشیابی و
درصد آن

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

متن سوم از بخش دوم کتاب
قرائت و ترجمه متن اول

را بطور صحیح بخواند

قرائت و ترجمه متن اول

متن سوم از بخش دوم کتاب
را جمله به جمله بطور صحیح
ترجمه نماید

شناختی

سخنرانی
تعاملی

وایت برد
آزمون

پرسش و پاسخ
کتاب درسی

سواالت چند گزینه ای درک
قرائت و ترجمه متن اول

تشریحی –
چند گزینه ای

مطلب آخر متن را پاسخ دهد

نام درس  :زبان تخصصی
شماره جلسه 7 :

تاریخ برگزاری 31/2/32 :

موضوع جلسه  :خواندن و ترجمه متون پرستاری از کتاب درسی و

محل برگزاری  :کالس221

آموزش نکات مهم در ترجمه متن
مدت جلسه (دقیقه)  39 :دقیقه

مدرس :دکتر رضایی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته

منابع  :منابع  :کتاب انگلیسی برای دانشجویان پرستاری
فرهنگ لغت پزشکی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس

با خواندن و ترجمه متن اول از بخش چهارم کتاب درسی و بخشی از

پسوندهای رایج پزشکی در انتهای کتاب درسی آشنا باشد

رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و
وسائل آموزشی

شیوه ارزشیابی و
درصد آن

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

متن اول از بخش چهارم
قرائت و ترجمه متن

کتاب را بطور صحیح بخواند

تخصصی
شناختی

قرائت و ترجمه متن
تخصصی

متن اول از بخش چهارم
کتاب را جمله به جمله بطور
صحیح ترجمه نماید

سخنرانی
تعاملی

وایت برد -
کتاب

آزمون
تشریحی-
آزمون شفاهی

سواالت درک مطلب متن اول
قرائت و ترجمه متن

بخش چهارم را بدرستی

تخصصی

پاسخ گوید
معنا ی بخشی دیگر از

آموزش
پیشوندهای رایج در
پزشکی

پیشوندهای رایج پزشکی را
بازگو کند و آنها را در لغات
تشخیص داده و بکار برد

نام درس  :زبان تخصصی
شماره جلسه 2 :

تاریخ برگزاری 31/2/33 :

موضوع جلسه  :خواندن و ترجمه متون پرستاری از کتاب درسی و

محل برگزاری  :کالس221

آموزش نکات مهم در ترجمه متن
مدت جلسه (دقیقه)  39 :دقیقه

مدرس :دکتر رضایی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :منابع  :کتاب انگلیسی برای دانشجویان پرستاری
فرهنگ لغت پزشکی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس

با خواندن و ترجمه متن سوم از بخش چهارم کتاب درسی و بخشی از

پیشوندهای رایج پزشکی در انتهای کتاب درسی آشنا باشد

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و
وسائل آموزشی

شیوه ارزشیابی و
درصد آن

متن سوم از بخش چهارم
قرائت و ترجمه متن

کتاب را بطور صحیح بخواند

تخصصی
شناختی

قرائت و ترجمه متن
تخصصی

متن سوم از بخش چهارم
کتاب را جمله به جمله بطور
صحیح ترجمه نماید

سخنرانی
تعاملی

وایت برد -
کتاب

آزمون
تشریحی-
آزمون شفاهی

سواالت درک مطلب متن
قرائت و ترجمه متن

سوم بخش چهارم را بدرستی

تخصصی

پاسخ گوید
معنا ی بخشی دیگر از

آموزش
پیشوندهای رایج در
پزشکی

پیشوندهای رایج پزشکی را
بازگو کند و آنها را در لغات
تشخیص داده و بکار برد

نام درس  :زبان تخصصی
شماره جلسه 3 :

تاریخ برگزاری 31/2/26 :

موضوع جلسه  :خواندن و ترجمه متون پرستاری از کتاب درسی و

محل برگزاری  :کالس221

آموزش نکات مهم در ترجمه متن
مدت جلسه (دقیقه)  39 :دقیقه

مدرس :دکتر رضایی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :منابع  :کتاب انگلیسی برای دانشجویان پرستاری
فرهنگ لغت پزشکی

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس

با خواندن و ترجمه متن سوم از بخش پنجم کتاب درسی و بخشی از

ریشه های رایج پزشکی در انتهای کتاب درسی آشنا باشد
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و
وسائل آموزشی

شیوه ارزشیابی و
درصد آن

متن سوم از بخش پنجم
قرائت و ترجمه متن

کتاب را بطور صحیح بخواند

تخصصی
شناختی

متن سوم از بخش پنجم
کتاب را جمله به جمله بطور
صحیح ترجمه نماید

قرائت و ترجمه متن
تخصصی

سخنرانی
تعاملی

وایت برد -
کتاب

آزمون
تشریحی-
آزمون شفاهی

سواالت درک مطلب متن
قرائت و ترجمه متن

سوم بخش پنجم را بدرستی

تخصصی

پاسخ گوید
معنا ی بخشی از ریشه های

آموزش ریشه
های رایج در پزشکی

رایج پزشکی را بازگو کند و
آنها را در لغات تشخیص
داده و بکار برد

نام درس  :زبان تخصصی
شماره جلسه 39 :

تاریخ برگزاری 31/3/1 :

موضوع جلسه  :خواندن و ترجمه متون پرستاری از کتاب درسی و

محل برگزاری  :کالس221

آموزش نکات مهم در ترجمه متن
مدت جلسه (دقیقه)  39 :دقیقه

مدرس :دکتر رضایی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :منابع  :کتاب انگلیسی برای دانشجویان پرستاری
فرهنگ لغت پزشکی

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس

با خواندن و ترجمه متن سوم از بخش پنجم کتاب درسی و بخشی از

پسوندهای رایج پزشکی در انتهای کتاب درسی آشنا باشد
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و
وسائل آموزشی

شیوه ارزشیابی و
درصد آن

متن سوم از بخش پنجم
قرائت و ترجمه متن

کتاب را بطور صحیح بخواند

تخصصی
شناختی

متن چهارم از بخش پنجم
کتاب را بطور صحیح بخواند

قرائت و ترجمه متن

سخنرانی
تعاملی

وایت برد -
کتاب

آزمون
تشریحی-
آزمون شفاهی

تخصصی

سواالت درک مطلب متن
قرائت و ترجمه متن

چهارم بخش پنجم را

تخصصی

بدرستی پاسخ گوید
معنا ی بخشی از پسوندهای

آموزش پسوند
های رایج در پزشکی

رایج پزشکی را بازگو کند و
آنها را در لغات تشخیص داده
و بکار برد

نام درس  :زبان تخصصی
شماره جلسه 33 :

تاریخ برگزاری 31/3/37 :

موضوع جلسه  :خواندن و ترجمه متون پرستاری از کتاب درسی و

محل برگزاری  :کالس221

آموزش نکات مهم در ترجمه متن
مدت جلسه (دقیقه)  39 :دقیقه

مدرس :دکتر رضایی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :منابع  :کتاب انگلیسی برای دانشجویان پرستاری

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

فرهنگ لغت پزشکی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

با خواندن و ترجمه متن دوم از بخش ششم کتاب درسی آشنا باشد
حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و
وسائل آموزشی

شیوه ارزشیابی و
درصد آن

متن دوم از بخش ششم
قرائت و ترجمه متن

کتاب را بطور صحیح بخواند

تخصصی
شناختی

متن دوم از بخش ششم
کتاب را جمله به جمله بطور
صحیح ترجمه نماید

قرائت و ترجمه متن
تخصصی

سخنرانی
تعاملی

وایت برد -
کتاب

سواالت درک مطلب و لغات
قرائت و ترجمه متن

انتهای متن دوم بخش ششم

تخصصی

را بدرستی پاسخ گوید
معنا ی بخشی از پسوندهای

آموزش پسوند
های رایج در پزشکی

رایج پزشکی را بازگو کند و
آنها را در لغات تشخیص داده
و بکار برد

نام درس  :زبان تخصصی
شماره جلسه 32 :

تاریخ برگزاری 31/3/21 :

موضوع جلسه  :خواندن و ترجمه متون پرستاری از کتاب درسی و

محل برگزاری  :کالس221

آموزش نکات مهم در ترجمه متن

آزمون
تشریحی-
آزمون شفاهی

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

مدت جلسه (دقیقه)  39 :دقیقه

مدرس :دکتر رضایی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :منابع  :کتاب انگلیسی برای دانشجویان پرستاری
فرهنگ لغت پزشکی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

با خواندن و ترجمه متن سوم از بخش هفتم کتاب درسی آشنا باشد
حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و
وسائل آموزشی

شیوه ارزشیابی و
درصد آن

متن سوم از بخش هفتم
قرائت و ترجمه متن

کتاب را بطور صحیح بخواند

تخصصی
شناختی

متن سوم از بخش هفتم
کتاب را جمله به جمله بطور
صحیح ترجمه نماید

قرائت و ترجمه متن
تخصصی

سخنرانی
تعاملی

وایت برد -
کتاب

سواالت درک مطلب و لغات
قرائت و ترجمه متن

انتهای متن دوم بخش ششم

تخصصی

را بدرستی پاسخ گوید
معنا ی بخشی از پسوندهای

آموزش پسوند
های رایج در پزشکی

رایج پزشکی را بازگو کند و
آنها را در لغات تشخیص داده
و بکار برد

نام درس  :زبان تخصصی
شماره جلسه 31 :

تاریخ برگزاری 31/39/3 :

آزمون
تشریحی-
آزمون شفاهی

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی
موضوع جلسه  :خواندن و ترجمه متون پرستاری از کتاب درسی و

محل برگزاری  :کالس221

آموزش نکات مهم در ترجمه متن
مدت جلسه (دقیقه)  39 :دقیقه

مدرس :دکتر رضایی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :منابع  :کتاب انگلیسی برای دانشجویان پرستاری
فرهنگ لغت پزشکی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

با خواندن و ترجمه متن سوم از بخش هشتم کتاب درسی آشنا باشد
حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و
وسائل آموزشی

شیوه ارزشیابی و
درصد آن

متن سوم از بخش هشتم
قرائت و ترجمه متن

کتاب را بطور صحیح بخواند

تخصصی
شناختی

قرائت و ترجمه متن
تخصصی

متن سوم از بخش هشتم
کتاب را جمله به جمله بطور
صحیح ترجمه نماید
سواالت درک مطلب و لغات

قرائت و ترجمه متن
تخصصی

انتهای متن سوم بخش هشتم
را بدرستی پاسخ گوید
بخشی از متن مقاله ترجمه

ارایه ترجمه
متون مربوط به کار کالسی
دانشجویان

شده توسط دانشجویان را به
روش ارایه اسالید خوانده و
ترجمه نماید

نام درس  :زبان تخصصی

سخنرانی
تعاملی

وایت برد -
کتاب

آزمون
تشریحی-
آزمون شفاهی

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

شماره جلسه 31 :

تاریخ برگزاری :جبرانی با هماهنگی دانشجویان

موضوع جلسه  :خواندن و ترجمه متون پرستاری از کتاب درسی و

محل برگزاری  :کالس221

آموزش نکات مهم در ترجمه متن
مدت جلسه (دقیقه)  39 :دقیقه

مدرس :دکتر رضایی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :منابع  :کتاب انگلیسی برای دانشجویان پرستاری
فرهنگ لغت پزشکی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

با خواندن و ترجمه متن سوم از بخش هشتم کتاب درسی آشنا باشد
حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و
وسائل آموزشی

شیوه ارزشیابی و
درصد آن

متن سوم از بخش هشتم
قرائت و ترجمه متن

کتاب را بطور صحیح بخواند

تخصصی
شناختی

قرائت و ترجمه متن
تخصصی

متن سوم از بخش هشتم
کتاب را جمله به جمله بطور
صحیح ترجمه نماید
سواالت درک مطلب و لغات

قرائت و ترجمه متن
تخصصی

انتهای متن سوم بخش هشتم
را بدرستی پاسخ گوید
بخشی از متن مقاله ترجمه

ارایه ترجمه
متون مربوط به کار کالسی
دانشجویان

شده توسط دانشجویان را به
روش ارایه اسالید خوانده و
ترجمه نماید

سخنرانی
تعاملی

وایت برد -
کتاب

آزمون
تشریحی-
آزمون شفاهی

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

نام درس  :زبان تخصصی
شماره جلسه 31 :

تاریخ برگزاری 31/39/2 :

موضوع جلسه  :خواندن و ترجمه متون پرستاری از کتاب درسی و

محل برگزاری  :کالس221

آموزش نکات مهم در ترجمه متن
مدت جلسه (دقیقه)  39 :دقیقه

مدرس :دکتر رضایی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :منابع  :کتاب انگلیسی برای دانشجویان پرستاری
فرهنگ لغت پزشکی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس

با خواندن و ترجمه متن بخشی از مقاالت ترجمه شده توسط دانشجویان

آشنا باشد
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و
وسائل آموزشی

شیوه ارزشیابی و
درصد آن

بخشی از متن منتخب
ارایه ترجمه متون مربوط

مقاالت را بطور صحیح بخواند

به کار کالسی دانشجویان
شناختی

ارایه ترجمه متون مربوط
به کار کالسی دانشجویان

بخشی از متن منتخب
مقاالت را جمله به جمله
بطور صحیح ترجمه نماید
لغات مهم و پزشکی مقاالت

ارایه ترجمه متون مربوط

را بدرستی ترجمه کند

به کار کالسی دانشجویان

بخشی از متن مقاله ترجمه
ارایه ترجمه
متون مربوط به کار کالسی
دانشجویان

شده توسط دانشجویان را به
روش ارایه اسالید خوانده و
ترجمه نماید

سخنرانی
تعاملی

وایت برد -
کتاب

آزمون
تشریحی-
آزمون شفاهی

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

نام درس  :زبان تخصصی
شماره جلسه 36 :

تاریخ برگزاری 31/39/31 :

موضوع جلسه  :خواندن و ترجمه متون پرستاری از کتاب درسی و

محل برگزاری  :کالس221

آموزش نکات مهم در ترجمه متن
مدت جلسه (دقیقه)  39 :دقیقه

مدرس :دکتر رضایی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :منابع  :کتاب انگلیسی برای دانشجویان پرستاری
فرهنگ لغت پزشکی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس

با خواندن و ترجمه متن بخشی از مقاالت ترجمه شده توسط دانشجویان

آشنا باشد
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و
وسائل آموزشی

شیوه ارزشیابی و
درصد آن

بخشی از متن منتخب
ارایه ترجمه متون مربوط

مقاالت را بطور صحیح بخواند

به کار کالسی دانشجویان
شناختی

ارایه ترجمه متون مربوط
به کار کالسی دانشجویان

بخشی از متن منتخب
مقاالت را جمله به جمله
بطور صحیح ترجمه نماید
لغات مهم و پزشکی مقاالت

ارایه ترجمه متون مربوط

را بدرستی ترجمه کند

به کار کالسی دانشجویان

بخشی از متن مقاله ترجمه
ارایه ترجمه
متون مربوط به کار کالسی
دانشجویان

شده توسط دانشجویان را به
روش ارایه اسالید خوانده و
ترجمه نماید

سخنرانی
تعاملی

وایت برد -
کتاب

آزمون
تشریحی-
آزمون شفاهی

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

