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  (Course Plan)طرح دوره

 1399-1400نیم سال دوم  :تاريخ ارائه درس 1399-1400:  سال تحصیلی

 عباس دهداری راد: نام مدرس پیوسته بهداشت محیطنا کارشناسی :رشتهمقطع/

 21 :تعداد دانشجو زبان انگلیسی تخصصی :  )واحد( درسنام 

 ساعت 34جلسه/   17:   تعداد جلسات/مدت کالس 1: ترم

 

 مطالب تخصصی بهداشت محیط از کتب زير انتخاب و در کالس درس مورد استفاده قرار می گیرد. منابع درس:

1.Salvato.J.A(2003) Environmental Engineering and Sanitation. John Wiley. New York. 

2.Mark J Hammer (2004)”Water and Waste&Water technology “Fifth edition. Prentice-Hall 

Inc. USA. 

3 .Bassett, W.H(1999)”Clays Handbook of Environmental health, E & FN spon-Taylor& 

Francis Group. Lpndon. U.K. 

4 .Henry j.g&Heink G>W(1996), “Environmental Science and Engineering”, 2nd, prentice,Hall.Inc. 

 کامپیوتر : امکانات آموزشی

 : مطالب درسکلی رئوس 

اختار سخصصی، آنالیز ت یدر هر جلسه و توضیح واژه ها تخصصی مرين درک مطلب با خواندن متونت-آنها یمهم و تشريح معانی ريشه و دامنه کاربر یتوضیح پیشوندها و پسوندها
 تخصصی بانز یشنیدار یها تقويت مهارت -تخصصی یو گسترش موثرتر اموزش زبان در زمینه هامناسب در بسط  یافزارها نرم یی و نحوه کاربرمعرف –جمالت و مفهوم جمالت 

 ساده به زبان یشنا کردن دانشجو در نامه نگارآ -تخصصی به زبان اصلی یاز طريق استفاده از نوارها و فیلم ها

 (لی و غیرهدرخواست پذيرش تحصی کشور، علمی خارج از یاکز و شخصیتهادر راهگشايی برخی امور تخصصی )نظیر درخواست کتاب، مجله، ارتباط با مر انگلیسی
 

جهت  بتواند در شناسی صحیح درک مطلب روش اصول و یکه دانشجو پس از گذراندن با يادگیر یتقويت مهارت خواندن و درک مطالب تخصصی به گونه ا :هدف کلی درس

 نمايد پیشرفت وساز متون تخصصی ساير در یگسترش مهارت خود با بهره گیر
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 هد گرفت.رسی قرار خوان مورد بربه صورت مجازی و از طريق کامپیوتر و سامانه های اسکای روم و نويد برگزار خواهد شد و در هر جلسه میزان يادگیری دانشجويا  روش آموزش:

 

 اجرای درس: شیوه

دت زمان :  م                                                          مقدمه

 دقیقه10

 دقیقه45ن :  مدت زما                                          بخش اول درس

 دقیقه10مدت زمان :                          پرسش و پاسخ و استراحت

           دقیقه45  :مدت زمان                                         بخش دوم درس

 دقیقه10مان :  زمدت                                                 یجمع بند

 

 

 ی ارزشیابینحوه

                                                                                                                                                                                          درصد نمره کل10حضور مستمر در کالس  

                                                                                                                                                                                                                               درصد نمره کل30رزشیابی طول ترم  ا

 درصد نمره کل60امتحان پايان ترم  

 
 
 
 

تاريخ برگزاری 
 جلسات

 عنوان جلسه/رئوس مطالب
وسايل کمک  روش تدريس

 آموزشی
 اهداف حیطه
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 جلسه اول

29/11/1399 

متون انتخابی از کتاب تخصصی در 

 آشنايی –خصوص دفع مواد زائد 

 و پسوندها –تخصصی  یبا واژه ها

 مهم پیشوندهای

 کامپیوتر  سخنرانی، پرسش و پاسخ

 شناختی
يج را دانشجو بايد با مطالعه اين متون قادر باشد با اصطالحات

 در مواد زائد جامد اشنا شود

 جلسه دوم

6/11/99 

متون انتخابی از کتاب تخصصی در 

 سوند وپ -خصوص دفع مواد زائد

نايی با مهم و همچنین آش یپیشوندها

 تخصصی یواژه ها

  کامپیوتر سخنرانی، پرسش و پاسخ

 شناختی
و  دانشجو با گذراندن اين متون بايد قادر باشد با واژگان

 اصطالحات رايج در متون انگلیسی آشنا گردد.

جلسه سوم 
13/11/99 

متون تخصصی از کتاب تخصصی در 

 شنايیآ -خصوص دفع مواد زائد

ها و تخصصی و پیشوند یبا واژه ها

 مهم یپسوندها

 کامپیوتر سخنرانی، پرسش و پاسخ

 شناختی
 دانشجويان با مطالعه اين متون بايد با واژگان تخصصی در

 زمینه مواد زائد جامد آشنا گردد

 جلسه چهارم

20/11/99 

متون تخصصی از کتاب تخصصی در 

آشنايی -خصوص دفع مواد زائد  

تخصصی و همچنین پخش  یبا واژه ها

 ويديو با زبان انگلیسی

  وتریکامپ سخنرانی، پرسش و پاسخ

 شناختی
از  را دانشجو با مطالعه اين متون بايد قادر باشد کلمات تخصصی

 طريق ريشه، پیشوند و پسوند ترجمه و درک نمايد

 جلسه پنجم

27/11/99 

متون تخصصی از کتاب تخصصی در 

 شنايیآ -خصوص بهداشت آب

تخصصی و همچنین  یواژه ها با

 پیشوندها و پسوندها

  وتریکامپ سخنرانی، پرسش و پاسخ

 شناختی
ی خصصتدانشجويان با مطالعه اين متون بايد قادر باشند واژگان 

 در زمینه بهداشت آب را فرا گیرد

 جلسه ششم

18/01/1400 

 -متون تخصصی در زمینه بهداشت آب

 تخصصی یآشنايی با واژه ها

مهم در اين  یا و پیشوندهاپسونده و

  وتریکامپ سخنرانی، پرسش و پاسخ

 

 شناختی

 ت ودانشجويان با مطالعه اين متون بايد قادر باشند اصطالحا

د و شونواژگان تخصصی در اين زمینه را فرا گرفته و با ريشه، پی

 پسوند آشنا شوند. 
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  زمینه

 جلسه هفتم

25/01/1400 

 -متون تخصصی در زمینه بهداشت آب

تخصصی یآشنايی با واژه ها  

مهم در اين  یپسوندها و پیشوندها و

 زمینه

  وتریکامپ سخنرانی، پرسش و پاسخ

 

 شناختی

 ت ودانشجويان با مطالعه اين متون بايد قادر باشند اصطالحا

د و شونواژگان تخصصی در اين زمینه را فرا گرفته و با ريشه، پی

 پسوند آشنا شوند. 

 جلسه هشتم

1/02/1400 

 -متون تخصصی در زمینه بهداشت آب

 تخصصی یآشنايی با واژه ها

مهم در اين  یپسوندها و پیشوندها و

 زمینه

  وتریکامپ سخنرانی، پرسش و پاسخ

 شناختی
 ت ودانشجويان با مطالعه اين متون بايد قادر باشند اصطالحا

د و شونواژگان تخصصی در اين زمینه را فرا گرفته و با ريشه، پی

 آشنا شوند. پسوند 

 جلسه نهم

8/02/1400 

 یمتون تخصصی در زمینه میکروبیولوژ

 یشنايی با واژه هاآ -محیط

مهم  یو پسوند ها و پیشوندها تخصصی

 در اين زمینه

  وتریکامپ سخنرانی، پرسش و پاسخ

 

 شناختی

ان دانشجويان با مطالعه اين متون بايد قادر باشند با واژگ

 ی آشنا شوند تخصصی در زمینه میکروبیولوژ

 جلسه دهم

15/02/1400 

 یمتون تصصی در زمینه میکروبیولوژ

 یشنايی با واژه هاآ -محیط

 یتخصصی و پسوندها و پیشوندها مهم

 مهم در اين زمینه

  وتریکامپ سخنرانی، پرسش و پاسخ

 

 شناختی

ان دانشجويان با مطالعه اين متون بايد قادر باشند با واژگ

 ولوژی آشنا شوند تخصصی در زمینه میکروبی

 جلسه يازدهم

22/02/1400 

اشنايی  -متون تخصصی در زمینه فاصالب

پسوندها و  و مهم تخصصی یبا واژه ها

 مهم در اين زمینه یپیشوندها

وتریکامپ سخنرانی، پرسش و پاسخ   

 شناختی
ان دانشجويان با مطالعه اين متون بايد قادر باشند با واژگ

 شوند  تخصصی در زمینه فاضالب آشنا

 جلسه دوازدهم

29/02/1400 

 -متون تخصصی در زمینه فاضالب

 مهم تخصصی یآشنايی با واژه ها

 یاين زمینه و پسوندها و پیشوندها در

  وتریکامپ سخنرانی، پرسش و پاسخ

 

 شناختی

ان دانشجويان با مطالعه اين متون بايد قادر باشند با واژگ

 در زمینه فاضالب آشنا شوند تخصصی 



  
 

   
 دانشکده علوم پزشکی سیرجان دورهاختار طرح س
 

 مهم و پخش ويدئو با زبان

 انگلیسی

 جلسه سیزدهم

5/03/1400 

 -متون تخصصی در زمینه فاضالب

 مهم در اين یآشنايی با واژه ها

 یو آشنايی با پیشوندها و پسوندها زمینه

 مهم در اين زمینه

  وتریکامپ سخنرانی، پرسش و پاسخ

 

 شناختی

 اندانشجويان با مطالعه اين متون بايد قادر باشند با واژگ

 تخصصی در زمینه فاضالب آشنا شوند 

 جلسه چهاردهم

12/03/1400 

 -متون تخصصی در زمینه فاضالب

 مهم در اين یآشنايی با واژه ها

 یو آشنايی با پسوندها و پیشوندها زمینه

 خشپ -مهم در اين زمینه

 به زبان اصلی ويديو

  وتریکامپ سخنرانی، پرسش و پاسخ

 

 شناختی
ان ين متون بايد قادر باشند با واژگدانشجويان با مطالعه ا

 تخصصی در زمینه فاضالب آشنا شوند 

 جلسه پانزدهم

19/03/1400 

 -متون تخصصی در زمینه آلودگی هوا

 مهم در یآشنايی با واژه ها

زمینه وآشنايی با پسوندها و  اين

 -مهم در اين زمینه یپیشوندها

 ويديو به زبان اصلی پخش

  وتریپکام سخنرانی، پرسش و پاسخ

 

 شناختی
ان دانشجويان با مطالعه اين متون بايد قادر باشند با واژگ

 تخصصی در زمینه آلودگی هوا آشنا شوند.

 جلسه شانزدهم

26/03/1400 

 -متون تخصصی در زمینه آلودگی هوا

زمینه و  اين مهم در یآشنايی با واژه ها

مهم در  یآشنايی با پسوندها و پیشوندها

 يديو به زبان اصلیو پخش اين زمینه و

  وتریکامپ سخنرانی، پرسش و پاسخ

 

 شناختی

ان دانشجويان با مطالعه اين متون بايد قادر باشند با واژگ

 تخصصی در زمینه آلودگی هوا آشنا شوند.

 


