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  شرح درس:

خواهد بود از متون علمی مربوط به رشته هوشبري به زبان انلیسی در جهت درك بهتر مفاهیم ستفاده نماید و همچنین  در این درس دانشجو قادر
  ترغیب به صحبت، مکالمه و ترجمه مطالب شود.

   :کلی هدف

  می باشد.  ارتقاء توانایی دانشجویان در مطالعه، درك مفاهیم، تهیه چکیده از متون تخصصی پزشکی بویژه هوشبري

  :رفتارياهداف 

  دانشجو مهارت خواندن متون علمی با سرعت مناسب را کسب کند.

  دانشجو توانایی درك مطلب متون تخصصی رشته هوشبري را کسب کند.

  دانشجو  با اختصارات پزشکی و اتاق عمل و هوشبري و ترمینولوژي تخصصی هوشبري آشنایی میابد.

  پزشکی آشنا شده و در جایگاه صحیح به کار می گیرد.دانشجو با ساختار لغات و پسوند ها و پیشوندهاي 

  دانشجو با فنون یادگیري زبان انگلیسی آشنا می شود.

  دانشجو با نحوه ترجمه صحیح متون انگلیسی آشنایی می یابد.

  تدریس:  روش

ویدیو پروژکتور و کامپیوتر بر  - اورهد –ور کت این درس با استفاده از  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرو
  حسب نیاز تدریس خواهد شد.

طه 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 همچنین در راب
  با موضوع درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.

  ارزشیابی دانشجو:روش 

  نمره 4نمره                       آزمون میان ترم:  14نمره                     آزمون پایان ترم:  2پرسش و پاسخ در هرجلسه: 

  روز پس از اعمال نمره در سایت، دانشجو می تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نماید. 5حداکثر 
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آن در اختیار مسئول درس قرار می تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و نتایج 
  یرد.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 Anesthesia – تالیف صمد میرزا سوزنی و بتول پرورش 

  مدرس  اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ  جلسه
1  15/11/98  11-8  Introduction –introduce the course خانم صادقلو  
2  22/11/98  11-8  Anesthesia: Adult Version خانم صادقلو  
3  30/11/98  11-8  Anesthesia: Adult Version خانم صادقلو  
4  7/12/98  11-8  General Anesthesia: Pediatric Version خانم صادقلو  
5  14/12/98  11-8  General Anesthesia: Pediatric Version خانم صادقلو  
6  21/12/98  11-8  Pain Relief in Labor and Delivery خانم صادقلو  
7  19/1/99  11-8  Overview of anesthesia and anesthetic choices خانم صادقلو  
8  26/1/99  11-8  Mid term exam خانم صادقلو  
9  2/2/99  11-8  Rapid sequence intubation in adults خانم صادقلو  
10  9/2/99  11-8  Rapid sequence intubation in adults خانم صادقلو  
11  16/2/99  11-8  The Visual Analog Scale Allows Effective 

Measurement  
  خانم صادقلو

12  23/2/99  11-8  Preoperative Anxiety and Detection of Patients’ خانم صادقلو  

13  30/2/99  11-8  Propofol: Drug information خانم صادقلو  
14  6/3/99  11-8  Air way management خانم صادقلو  
15  13/3/99  11-8  Air way management خانم صادقلو  
16  20/3/99  11-8  Home work presentation خانم صادقلو  
 


