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 بسمه تعالی

 بجنورد واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 ومامایی پرستاري دانشکده

 ...…………  course planطرح  دوره  ترمی 

 

  :کارشناسی -پرستاریمقطع تحصیلی: / رشته                           مامایی پرستاری وگروه آموزشی        

 :زبان انگلیسی عمومی نیاز: درس پیش    ساعت( 34)واحد نظری 2 –زبان تخصصی  نام درس 

  روز و ساعت برگزاري:                                             :نیمسال تحصیلی 

   :کالس شماره دانشکده پرستاری ومامایی بجنورد      محل برگزاري :  

 پست الکترونیک:                             دکتر جمیله رمضانی  :مدرس نامRamazani@bojnourdiau.ac.ir 

 :32296985 -1343 شماره تماس  

آشنننایی دانشننجو با متون منابم علمی و وااه رای رای  در رشننته پرسننتاری و کسنند توانایی در    :هدف کلی درس

 مجالت علمی پژورشی پرستاری و ارتقاء سطح دانش حرفه ایمفاریم به منظور بهره گیری از کتد و 

 اهداف اختصاصی:

 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

 .از فررنگ لغات انگلیسی به فارسی و بالعکس به درستی استفاده نماید 

 .اصول ترجمه و خالصه نویسی را در ترجمه متون علمی پزشکی به کار ببرد 

      )شوندرای سوندرا و پی شه، پ سی   متداول وااگان تخصصی  اجزاء )ری شکی به زبان انگلی عادل را تفکیک و م پز

  فارسی آنها را بیان نماید.

 .متون علمی پزشکی را با سرعت مناسد بخواند و ترجمه کند  

 شیوه تدریس: 

 جوبا مشارکت دانش هتمرینات مربوطخواندن و ترجمه متون، معرفی اختصارات متداول پزشکی و وااگان تخصصی و 

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

      تکالیف مورد نظر به موقم و ارائه کالس رای بحث در فعال شرکت - 1

 کالس در منظم حضور -2

 آزمون رای کوتاه طی ترم ) شفاری و کتبی( -3

 آزمون پایان ترم و ترجمه یک متن پزشکی -4

  : و تاخیر دانشجونحوه برخورد با غیبت مقررات و 

جلسه با موافقت  2کل ساعتهای یک درس) برای دروس دو واحدی  17/1طبق مقررات آموزشی غیبت مجاز دانشجو 

 .شود می درس حذف جلسه از 2 از بیشتراستاد درس( است. 
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 :یمنابع اصل

 (1380)و رمکاران تالیف علیرضا کیهانی ،انگلیسی برای دانشجویان رشته پرستاریکتاب . 1
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 و پرستاری به زبان انگلیسی . مجالت پزشکی3

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


