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هدف كلی:
آشنایی با زبان انگلیسی و کسب مهارت و یادگیري چهار عامل اصلی یادگیري به منظور درک مفاهیم متون
عمومی و تخصصی زبان انگلیسی رشته بهداشت عمومی

اهداف ویژه
دانشجو پس از طی دوره درس باید بتواند:
 -1معنی لغات تخصصی رشته بهداشت عمومی را به فارسی بنویسد.
 -2مبانی و مفهوم پیشوند ها و پسوند ها را درک کرده و کاربرد آنها را در کلمات مختلف توضیح دهد.
 -3متن ارائه شده را با تلفظ صحیح بخواند و مفهوم آن را به زبان انگلیسی ساده بیان نماید.
 -4متن ارائه شده را با تلفظ صحیح بخواند و تمرینات را حل کند.
 -5مترادف کلمات جدید را بیان نماید.
 -6متن مقاالت انگلیسی را به زبان فارسی روان ترجمه و تفسیر نماید.
 -7متن درسی را با تلفظ صحیح به زبان انگلیسی در کالس ارائه نماید.
 -8از فرهنگ لغت انگلیسی به انگلیسی استفاده کند.
-9از فرهنگ لغت تخصصی رشته بهداشت استفاده کند.
 -10متنی را بخواند و ترجمه نماید و جمالت را یک به یک بنویسد و اشتباهات خود را تشخیص دهد.
روش تدریس :سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش و پاسخ
وظایف و تكالیف دانشجو:
 -1دانشجویان می بایست بطور منظم و راس ساعت مقرر در کالس حاضر باشند.
 -2دانشجویان با مطالعه منابع معرفی شده و با آمادگی قبلی در کالس حاضر شده و مکلف به شرکت فعال در
مباحث درسی هر جلسه می باشند.
 -4دانشجو موظف به شرکت در آزمونهاي پیشرفت تحصیلی می باشد.
روش ارزشیابی دانشجو:
حضور منظم و شرکت فعال در مباحث درسی
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