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  شرح درس:

این درس دانشجویان را با متون، واژه ها و اصطالحات تخصصی انگلیسی مورد لزوم رشته بهداشت عمومی آشنا نموده و توانایی آنها 
  را در درك مفاهیم مرتبط با رشته بهداشت عمومی از کتب و مجالت علمی ارتقاء خواهد داد.

  

   :کلی هدف

آشنایی دانشجو با متون و منابع علمی و واژه ها و اصطالحات تخصصی انگلیسی مورد لزوم رشته بهداشت هدف کلی این درس  
عمومی و توانایی درك مفاهیم و بهره گیري از کتب و مجالت علمی در رابطه با رشته بهداشت عمومی به منظور ارتقاء سطح دانش 

  می باشد. حرفه اي

  

  :رفتاري اهداف

  دانشجو اختصارات بهداشت عمومی و پزشکی متداول را آموخته و در محل صحیح استفاده می نماید.

  دانشجو پسوندها و پیشوندهاي مصطلح در بهداشت عمومی را به درستی استفاده می کند.

  دانشجو به طور صحیح از فرهنگ لغات بهداشت عمومی و پزشکی استفاده می کند.

  علمی مربوط به بهداشت عمومی را به درستی می خواند و مفاهیم و معانی مربوطه را درك می کند.دانشجو متون 

  دانشجو لغات و اصطالحات مربوط به بهداشت عمومی را به درستی می نویسد.

  دانشجو قادر به ترجمه و خالصه نویسی متون علمی بهداشت عمومی می باشد.

  

  



  دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول دانشکده علوم پزشکی   
  دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول 

  

  تدریس:  روش

ویدیو پروژکتور و  - اورهد –کتور  ز  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرواین درس با استفاده ا
  کامپیوتر بر حسب نیاز تدریس خواهد شد.

در هر جلسه از دانشجویان انتظار می رود که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شرکت فعال در بحث داشته باشند و 
  در رابطه با موضوع درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.همچنین 

  

  روش ارزشیابی دانشجو:

  نمره                        17نمره                     آزمون پایان ترم:  3: تکالیف کالسی

  نمره وارد نماید.روز پس از اعمال نمره در سایت، دانشجو می تواند اعتراض خود را نسبت به  5حداکثر 

آن در اختیار مسئول تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و نتایج 
  یرد.درس قرار می گ

  

  سیاست ها و قوانین درس:

  رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه اي و حضور به موقع در کالس درس، الزامیست.

  

  منابع:

 English for the students of public health, Dr.Alavi Naeeni 
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  تاریخ برگزاري جلسات:

  مدرس  اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ  جلسه
1  15/11/98  15-13               Sanitary Science خانم صادقلو  
  خانم صادقلو  تعطیلی رسمی               15-13  22/11/98  2
3  29/11/98  15-13               Health education and health maintenance خانم صادقلو  
4  6/12/98  15-13               Public health خانم صادقلو  
5  13/12/98  15-13               Health care and health services خانم صادقلو  
6  20/12/98  15-13               Random samples خانم صادقلو  
7  27/12/

98  
15-13               Epidemiology خانم صادقلو  

8  19/1/99  15-13               Family planning program خانم صادقلو  
9  26/1/99  15-13               Complex organic and inorganic chemical mixtures خانم صادقلو  
10  2/2/99  15-13               Physical hazards خانم صادقلو  
11  9/2/99  15-13               Oral health: not just teeth خانم صادقلو  
12  16/2/99  15-13               Breast-feeding خانم صادقلو  
13  23/2/99  15-13               Acquired immune deficiency syndrome  صادقلوخانم  
14  30/2/99  15-13               Malaria خانم صادقلو  
15  6/3/99  15-13               African trypanosomiasis خانم صادقلو  
16  13/3/99  15-13               Food allergy and adverse reactions to foods خانم صادقلو  

17  20/3/99  15-13               Cardiovascular diseases خانم صادقلو  
 


