
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر

 مرکس توسعه آموزش پسشکی

 دفتر نظارت و ارزشیابی

 درس فرم طرح
 

        PhDدکتری:آخریه مدرک تحصیلی                                  مصطفی میرزائی:وبم ي وبم خبوًادگی مدرس
 

  آمًزش ػمًمی:گريٌ آمًزشی          استبدیبر    :رتجٍ داوشگبَی                                                   زثبن اوگلیسی:رشتٍ تحصیلی
 

    کارشناسی:مقطع                                  کلیه رشته ها:رشته تحصیلی فراگیران

 (نفره 40گروه  12) 92دانشجویان ورودی :فراگیرانتعداد    اول:ترم

 

 1 ػمًمی زثبن: ػىًان درس ثٍ طًر کبمل
 3:تؼداد ياحد                            □کبر آمًزی   □                ػملی                □ تئًری:                 وًع درس

پبیبن   :             ان ترممی تبریخ امتحبن                   15/10/1392:زمبن خبتمٍ کالس          30/7/1392:زمبن شريع کالس
 21/10/1392:ترم

 

  □تکًیىی                   □مراحل ارزشیبثی                     مرحلٍ ای  

 درصد از ومرٌ وُبیی..ثیست ي پىج..فؼبلیت داوشجً اوجبم تکبلیف حضًر ي غیبة 
درصد از ومرٌ وُبیی .........یبن ترمامتحبن م

 درصد از ومرٌ وُبیی..ست ي پىجثی..اوجبم شدٌکًئیسَبی 
 درصد از ومرٌ وُبیی..پىجبٌ..ترم امتحبن پبیبن

                 □غلطي صحیح             □چىد گسیىٍ ای                     □تشریحی             □وًع امتحبن میبن ترم        شفبَی 
  □جًر کردوی

ي صحیح             □*چىد گسیىٍ ای                     □تشریحی             □وًع امتحبن پبیبن ترم        شفبَی 
   □جًر کردوی                 □غلط 

 

 -خًاودن)داوشجًیبن ثب فراگیری مقدمبت مُبرتُبی چُبرگبوٍ.میجبشد 2پیشىیبز درس زثبن ػمًمی  1درس زثبن ػمًمی :درس شرحی از 
  . آمبدٌ می شًود 2جبمغ ایه مُبرتُب در درس زثبن ػمًمی  ثرای فراگیری(ي درک مطلت -مکبلمٍ-وگبرش

 



 :مىبثغ اصلی تدریس درس مًرد وظر
THESAURUS-NEWHEADWAY-PRACTICALGRAMMAR-DICTIONARIES-READERS-FACTS & 

FIGURES-THOUGHTS & NOTIONS. 
 

 
 

 

 :درس اَداف كلي

 مُارت داوطجًیان در خًاودن ي درک متًن عمًمي زبان اوگلیسي افسایص(1

 افسایص مُارت داوطجًیان در وگارش متًن عمًمي زبان اوگلیسي(2

افسایص مُارت داوطجًیان در مکالمٍ عمًمي بٍ زبان اوگلیسي  (3

 بُتر از مکالمات عمًمي زبان اوگلیسي افسایص مُارت داوطجًیان در درک ضىیداری( 4

 

 (َطت جلسٍ ايل)ايلجلسٍ *

 دكتر مصطفي میرزائي: وام مدرس

  خًاودن ي درک مطلب: عىًان مبحث

 : اَداف اختصاصي

 .افسایص مُارت داوطجً در خًاودن متًن عمًمي بٍ زبان اوگلیسي(1 -1

 افسایص مُارت داوطجً در درک مطالب متًن عمًمي زبان اوگلیسي( 2  -2

 

 □رياوي حركتي                       □طفي   عا                    □*ضىاختي    :حیطٍ 

 INTERACTION & GROUP DISCUSSION: ريش آمًزضي

 لپ تاپ ي پريشكتًر: يسیلٍ كمك آمًزضي

 

 (َطت جلسٍ ديم)جلسٍ ديم*

 دكتر مصطفي میرزائي: وام مدرس

  وگارش: عىًان مبحث

: اَداف اختصاصي

. وگارش در زبان اوگلیسيافسایص مُارت داوطجً در اضىایي با اصًل ايلیٍ (1

 افسایص تًاوایي داوطجً در وًضته پاراگراف در مًضًعات عمًمي بٍ زبان اوگلیسي( 2 



 

 □رياوي حركتي                       □عاطفي                       □*ضىاختي :   حیطٍ 

 INTERACTION & GROUP DISCUSSION: ريش آمًزضي

 يشكتًرلپ تاپ ي پر: يسیلٍ كمك آمًزضي

 

 (َطت جلسٍ سًم)سًم جلسٍ*

 دكتر مصطفي میرزائي: وام مدرس

  مکالمٍ: عىًان مبحث

: اَداف اختصاصي

 . در مکالمات ريزمرٌ افسایص مُارت داوطجً( 1

 

 □رياوي حركتي                       □عاطفي                       □*ضىاختي :   حیطٍ 

 INTERACTION & GROUP DISCUSSION: ريش آمًزضي

 البراتًار زبان: يسیلٍ كمك آمًزضي

 

 

 (َطت جلسٍ چُارم)چُارمجلسٍ *

 دكتر مصطفي میرزائي: وام مدرس

  درک ضىیدن: عىًان مبحث

  :اَداف اختصاصي

 افسایص مُارت داوطجً در درک مکالمات عمًمي( 1

 

 

 □رياوي حركتي                       □عاطفي                       □*ضىاختي :   حیطٍ 

 INTERACTION & GROUP DISCUSSION :ريش آمًزضي

 البراتًار زبان: يسیلٍ كمك آمًزضي

 
 


