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  مهندسی بهداشت محيطمهندسی بهداشت محيط: : گروهگروه            بهداشت   بهداشت     ::دانشكدهدانشكده            زبان تخصصیزبان تخصصی: : طرح دوره درسطرح دوره درس

 

 مهندسی بهداشت محيط پيوستهکارشناسی  :رشته و مقطع تحصیلي 9779723  زبان تخصصی :نام و شماره درس

 96کالس  :محل برگزاري   8-97شنبه ساعت  هس :روز و ساعت برگزاري

  واحد نظري 2 (:عملي/ ي نظر)تعداد و نوع واحد 

 ندارد :دروس پیش نیاز

 + 98-3833333797  :تلفن و روزهاي تماس  دکتر محسن اربابی :نام مسئول درس

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد :آدرس هيتمحر سیدرپ ،دانشکده بهداشت :آدرس دفتر

  :هدف كلي درس

  و درک مفاهيم اصطالحات متداولو ليسی به زبان انگی محيط بهداشتمهندسی علمی در  مطالعه متونروش  آشنائی با

   آشنایی با واژگان و لغات تخصصی مختلف بهداشت محيط شامل آب، فاضالب، هوا، زباله و پرتوها :اهداف اختصاصي درس

در  –س عنوان كتاب، نام نويسنده ، سال و محل انتشار ، نام ناشر ، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين در) :منابع اصلي درس

 .صورتي كه مطالعه همه كتاب يا همه مجالت آن به عنوان منابع ضروري نباشد

 

1- David D. Kemp, (1998), The Environment Dictionary. 

2- Michael Swar, (1980), Practical English Usage, Oxford. 

3- Longman Exam Coach Dictionary, Oxford, (software), 

4- Environmental Health Engineering Dictionary, (software),   

5- Environmental Engineering and Sanitation, Salvato, J. Wiley Edition, 4
th
 Ed., 1994. 

 

 ؛مقاالت تخصصی ارائه شده در کالس -6

 ؛فيلم هاي به زبان اصلی ارائه شده در کالس -7

 :نحوه ارزشیابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابي* 

 %Homework (27) -2%(                 27) و ارائه مقاله مشارکت در بحث کالسی -9:  طول دورهدر ( الف

 %67پایان دوره آزمون نهایی ( ب  

 :سیاست مسئول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در كالس درس

 می گرددبرابر مقررات آموزشی عمل  4/ 97بيش از .  نمره کم می شود 22/7هر غيبت 
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           زبان تخصصیزبان تخصصی :جدول زمان بندي ارائه برنامه درس
 

 مدرس عنوان ساعت هسلج هرامش

آمادگي الزم 

دانشجويان قبل از 

 شروع كالس

 قبلیحضور و آمادگی  دکترمحسن اربابی که دانشجو در طول ترم با آن مواجه خواهد شد کلياتی در مورد متون علمی 97-8  9

 قبلیحضور و آمادگی  " پيشوندها و پسوندها 97-8  2

 قبلیحضور و آمادگی  " آشنایی با ساختار یک مقاله علمی 97-8  3

4  97-8 
آشنایی با سایت هاي تخصصی و روشهاي دانلود نمودن مقاالت علمی در رشته 

 تخصصی
" 

 قبلیحضور و آمادگی 

 قبلیحضور و آمادگی  " هاي تخصصی به همراه معنی آنهاتوضيح واژه 97-8  2

6  97-8 
ارائه متن انگليسی در زمينه هاي تخصصی بهداشت محيط به همراه تمرین قرائت، معنی 

 و تلفظ
" 

 قبلیحضور و آمادگی 

 قبلیحضور و آمادگی  " ها و دامنه کاربردي آنهاو تشریح معانی کلی ریشه پيشوندها و پسوندها 97-8  7

8  97-8 
متن انگليسی در زمينه هاي تخصصی بهداشت محيط به همراه تمرین قرائت، معنی ارائه 

 و تلفظ
" 

 قبلیحضور و آمادگی 

 قبلیحضور و آمادگی  " تلفظو  Listeningبه همراه تمرین   نمایش فيلم به زبان اصلی 97-8  9

 قبلیحضور و آمادگی  " نمایش فيلم -نهاارائه مقاله به همراه تمرین تلفظ لغات و معنی آ 97-8  97

 قبلیحضور و آمادگی  " نمایش فيلم -ارائه مقاله به همراه تمرین تلفظ لغات و معنی آنها 97-8  99

 قبلیحضور و آمادگی  " نمایش فيلم -آشنایی با ساختار یک مقاله علمی 97-8  92

 قبلیحضور و آمادگی  " نمایش فيلم -مراه تمرین تلفظ لغات و معنی آنهاارائه مقاله به ه 97-8  93

 قبلیحضور و آمادگی  " نمایش فيلم -ارائه مقاله به همراه تمرین تلفظ لغات و معنی آنها 97-8  94

 قبلیور و آمادگی حض " آشنا کردن دانشجو در نامه نگاري ساده در راه گشایی برخی امور تخصصی 97-8  92

 قبلیحضور و آمادگی  " آشنا کردن دانشجو در نامه نگاري ساده در راه گشایی برخی امور تخصصی 97-8  96

 قبلیحضور و آمادگی  " جمع بندي و رفع اشکاالت 97-8  97

 تشادهب هدكشناده مانرب قباطم: تاريخ امتحان پايان ترم

 براي دانشجويان  ساير تذكرهاي مهم : 

 اشدمشارکت گروهی دانشجویان در بحث کالسی و تالش در جهت ارتقاي فهم زبان انگليسی براي داشتن آمادگی الزم قبل از شروع کالس الزامی می ب . 

 تدریس و امتحان به زبان فارسی و انگليسی می باشد. 


