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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

 کارشناسي ارشد علوم تغذيه حصیلي:ت یرشتهو مقطع  علوم بهداشتي و تغذيه گروه آموزشي:بهداشت      دانشکده:

 ـ یش نیاز:پ   نظری د:نوع واح  ـ        تعداد واحد: زبان تخصصي پیشرفته  نام درس: 

 دانشکده بهداشت مکان برگزاري:   8ـ  01 :ساعت  شنبه  اري كالس: روززمان برگز

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  دکتر فرزاد شیدفر مسئول درس: نفر 8 تعداد دانشجویان:

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

ر این رشته موجود است و تسلط به با پیشوندهاي رایج در تغذیه پزشکی كه در منابع و متون تخصصی به زبان انگلیسی د آشنایی

مفاهیم و كاربردهاي این پیشوندها در متون تخصصی انگلیسی و ارائه مثالهایی از این پیشوندها در علم تغذیه و بحث به زبان انگلیسی 

 در مورد آن

 
 (است  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يهدف کل

خصصی به زبان ز پیشوندهاي رایج در تغذیه پزشکی براي استفاده عملی از منابع تایجاد توانایی در دانشجویان براي بهره گیري عملی ا

 انگلیسی

 

 اهداف رفتاری جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. انواع پیشوندهاي انگلیسی در تغذیه پزشکی -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ) دارند پیشوندهایی كه كاربرد و مفاهیم مشابه و متضاد هم -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) كاربرد این پیشوندها در متون تخصصی انگلیسی -

 را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( مفهوم كلماتی كه با این پیشوندها ساخته می شوند -

 

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 0جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

54 
آشنایی با پیشوندهاي 

 رایج در تغذیه پزشکی
 ،پیشوندهاي مرتبط با مکان و زمان

 Typeپیشوندهاي مرتبط با 

 سخنرانی
 

54 

ارئه مقاله هایی از این 

پیشوندها در تغذیه و 

 بحث گروهی

سخنرانی و بحث 

 گروهی
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 :اهداف رفتاری جلسه دوم

اگیر انتظار می رود:از فر رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. انواع پیشوندهاي انگلیسی در تغذیه پزشکی -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ) پیشوندهایی كه كاربرد و مفاهیم مشابه و متضاد هم دارند -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) كاربرد این پیشوندها در متون تخصصی انگلیسی -

 ین پیشوندها ساخته می شوند را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی(مفهوم كلماتی كه با ا -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

54 
آشنایی با پیشوندهاي 

 رایج در تغذیه پزشکی
 Directionپیشوندهاي مرتبط با 

 كیفیت پیشوندهاي مرتبط با تعداد و

 پیشوندهاي مرتبط با اندازه و مقدار

 پیشوندهاي مرتبط با رنگ

  

 سخرانی
 

54 

ارئه مقاله هایی از این 

پیشوندها در تغذیه و 

 بحث گروهی

سخنرانی و بحث 

 گروهی

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه سوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ذكر نماید.توضیح دهد... را ا ر انواع پسوندهاي انگلیسی در تغذیه پزشکی -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ) پسوندهایی كه كاربرد و مفاهیم مشابه و متضاد هم دارند -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) كاربرد این پسوندها در متون تخصصی انگلیسی -

 )هدف شناختی( مفهوم كلماتی كه با این پسوندها ساخته می شوند را تجزیه و تحلیل كند. -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

54 
آشنایی با پسوندهاي 

 رایج در تغذیه پزشکی

پسوندهایی كه ریشه كلمه را به اسم 

 تبدیل می كنند.

پسوندهایی كه ریشه كلمه را به 

 صفت تبدیل می كنند.

ی كه بیانگر وضعیت یا پسوندهای

 شرایط خاصی هستند.

 سخنرانی
 

54 

ارائه مقاله هایی از این 

پسوندها در تغذیه و 

 بحث گروهی

سخرانی و بحث 

 گروهی
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 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .ذكر نمایدتوضیح دهد... را را  انواع پسوندهاي انگلیسی در تغذیه پزشکی -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ) پسوندهایی كه كاربرد و مفاهیم مشابه و متضاد هم دارند -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) كاربرد این پسوندها در متون تخصصی انگلیسی -

 مفهوم كلماتی كه با این پسوندها ساخته می شوند را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( -

 ی مطالبی ارائهبندجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

54 
آشنایی با پسوندهاي 

 رایج در تغذیه پزشکی

پسوندهایی كه بیانگر روش تشخیصی با 

 جراحی هستند.

 هستند. Smallnessپسوندهایی كه بیانگر 

پسوندهایی كه بیانگر تركیبات شیمیایی 

 هستند.

 دهایی كه ایجاد اسامی جمع می كنند.پسون

 سخنرانی
 

54 

ارائه مقاله هایی از این 

پسوندها در تغذیه و 

 بحث گروهی

سخرانی و بحث 

 گروهی

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 تی(شناخهدف )  را ذكر نماید. انواع پیشوندوپسوندهایی انگلیسی در تغذیه پزشکی -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ) پیشوند و پسوندهایی كه كاربرد و مفاهیم مشابه و متضاد هم دارند -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) كاربرد این پیشوندها و پسوندها در متون تخصصی انگلیسی -

 اختی(مفهوم كلماتی كه با این پیشوندها و پسوندها ساخته می شوند را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شن -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

09 

حل تمرین و قرائت متون انگلیسی در 

ارتباط با پیشوندها و پسوندها و تفسیر و 

بحث در مورد مفهوم و كاربرد این 

 پیشوندها و پسوندها

 
سخنرانی  و 

 بحث گروهی

 

 

 



 نام خـداوند جـان آفـرين به

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 4 

 اف رفتاری جلسه ششم:اهد

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

را ذكیر  Context comprehensionو  Simplificationاصول فهم خواندن در زبان تخصصیی بیا اسیتفاده از دو معییار  -

 شناختی(هدف )  نماید.

 شناختی(هدف را فهرست كند. ) Comprehensionو  Simplificationاي زاج -

 شناختی(هدف توضیح دهد. )را  Context comprehensionو  Simplificationمبانی  -

را تجزییه و تحلییل  Context comprehensionو  Simplificationمفاهیم متون تخصصی انگلیسیی را بیا اسیتفاده از  -

 كند. )هدف شناختی(

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ريس ی تدشیوه رئوس مطالب موضوع درس

029 
و قرائت متن هاي تخصصی  Simplificationكاربرد 

و  Simplicationانگلیسی و استفاده عملی و علمی از 
Context comprehension 

 
سخنرانی و بحث 

 گروهی

 

 

 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

را ذكیر  Context comprehensionو  Simplificationاده از دو معییار اصول فهم خواندن در زبان تخصصیی بیا اسیتف -

 شناختی(هدف )  نماید.

 شناختی(هدف را فهرست كند. ) Comprehensionو  Simplificalاجزاي  -

 شناختی(هدف توضیح دهد. )را  Context comprehensionو  Simplificalمبانی  -

را تجزییه و تحلییل  Context comprehensionو  Simplificationمفاهیم متون تخصصی انگلیسیی را بیا اسیتفاده از  -

 كند. )هدف شناختی(

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

029 
و قرائت متن هاي تخصصی  Simplificationكاربرد 

و  Simplicationانگلیسی و استفاده عملی و علمی از 
Context comprehension 

 
سخنرانی و بحث 

 گروهی
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 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. واژه هاي مهم و كاربردي در متون تخصصی تغذیه پزشکی -

 (شناختیهدف را فهرست كند. ) اهمیت این واژه هاي كاربردي و مهم -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) مفهوم و معنی واژه هاي مهم و كاربردي در متون تخصصی تغذیه -

 را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( متون تخصصی انگلیسی تغذیه پزشکی كه داراي این واژه هاي مهم هستند -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

09 
واژه هاي مهم و كاربرد علم  تغذیه در متون 

 تخصصی انگلیسی
 

سخنرانی و بحث 

 گروهی

 

09 

خواندن متون تخصصی انگلیسی كه داراي 

این واژه هاست و استدالل و تجزیه و تحلیل 

 این واژه ها در متون تخصصی انگلیسی

 
سخنرانی و بحث 

 گروهی

 

 

 سه نهم:اهداف رفتاری جل

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. كلمات اختصاري عمومی در متون تخصصی انگلیسی تغذیه -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ) طبقه بندي، دسته بندي و كاربرد این كلمات اختصاري -

 شناختی(هدف د. )را توضیح ده كلمات اختصاري عمومی در متون تخصصی انگلیسی تغذیه -

 را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( مفهوم و معنی كلمات اختصاري عمومی در متون تخصصی انگلیسی تغذیه -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

09 

آشنایی با كلمات اختصاري عمومی 

Common abbreviation  در علم تغذیه

 و مود غذایی

 
سخنرانی و بحث 

 گروهی

 

09 

قرائع متون تخصصی انگلیسی داراي این 

كلمات اختصاري و تفسیر و تجزیه و تحلیل 

 آنها

 
سخنرانی و بحث 

 گروهی
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 اهداف رفتاری جلسه دهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. لیسی تغذیهكلمات اختصاري عمومی در متون تخصصی انگ -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ) طبقه بندي، دسته بندي و كاربرد این كلمات اختصاري -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) كلمات اختصاري عمومی در متون تخصصی انگلیسی تغذیه -

 یه و تحلیل كند. )هدف شناختی(مفهوم و معنی كلمات اختصاري عمومی در متون تخصصی انگلیسی تغذیه را تجز -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 01جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

09 
 Commonآشنایی با كلمات اختصاري عمومی 

abbreviation در علم تغذیه و مود غذایی 
 

سخنرانی و بحث 

 گروهی

 

09 
اراي این كلمات قرائت متون تخصصی انگلیسی د

 اختصاري و تفسیر و تجزیه و تحلیل آنها
 

سخنرانی و بحث 

 گروهی

 

 

 اهداف رفتاری جلسه يازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

- Reading comprehension  در متون تخصصی تغذیه درText books  .شناختی(هدف )  را ذكر نماید 

- Language practice را  به سئواالت چهار گزینه اي، صحیح و غلط، جوركردنی، پاسیخ كوتیاه و تشیریحی را بصورت پاسخ

 شناختی(هدف فهرست كند. )

هیدف را توضیح دهد. )را در متون تخصصی زبان  انگلیسی  Translation ،Activitiesو  Language practiceاهمیت  -

 شناختی(

 را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( یهعلم تغذ Text bookمتون تخصصی زبان انگلیسی در كتابهاي  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 00جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

09 

 Reading comprehensionبا استفاده از اصول 

متون تخصصی انگلیسی در علم تغذیه را توضیح و 

 تجزیه و تحلیل نماید.

 
سخنرانی و 

 ث گروهیبح

 

09 

متون  Language practiceبا استفاده از اصول 

تخصصی انگلیسی در علم تغذیه را توضیح و تجزیه و 

تحلیل نماید. )سئواالت چهار گزینه اي، صحیح و غلط، 

 جوركردنی، پاسخ كوتاه و تشریحی(

 
سخنرانی و 

 بحث گروهی
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 اهداف رفتاری جلسه دوازدهم:

تظار می رود:از فراگیر ان رسدر پایان د  

- Reading comprehension  در متون تخصصی تغذیه درText books  .شناختی(هدف )  را ذكر نماید 

- Language practice را  را بصورت پاسخ به سئواالت چهار گزینه اي، صحیح و غلط، جوركردنی، پاسیخ كوتیاه و تشیریحی

 شناختی(هدف فهرست كند. )

هیدف را توضیح دهد. )را در متون تخصصی زبان  انگلیسی  Translation ،Activitiesو  Language practiceاهمیت  -

 شناختی(

 علم تغذیه را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( Text bookمتون تخصصی زبان انگلیسی در كتابهاي  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 02جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 زشیابيار ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

09 

 Reading comprehensionبا استفاده از اصول 

متون تخصصی انگلیسی در علم تغذیه را توضیح و 

 تجزیه و تحلیل نماید.

 
سخنرانی و 

 بحث گروهی

 

09 

متون  Language practiceبا استفاده از اصول 

تخصصی انگلیسی در علم تغذیه را توضیح و تجزیه و 

گزینه اي، صحیح و غلط،  تحلیل نماید. )سئواالت چهار

 جوركردنی، پاسخ كوتاه و تشریحی(

 
سخنرانی و 

 بحث گروهی

 

 

 

 م:سیزدهاهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

- Reading comprehension  در متون تخصصی تغذیه درText books  .شناختی(هدف )  را ذكر نماید 

- Language practice را  اسخ به سئواالت چهار گزینه اي، صحیح و غلط، جوركردنی، پاسیخ كوتیاه و تشیریحیرا بصورت پ

 شناختی(هدف فهرست كند. )

هیدف ا توضیح دهد. )ررا در متون تخصصی زبان  انگلیسی  Translation ،Activitiesو  Language practiceاهمیت  -

 شناختی(

 تغذیه را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی(علم  Text bookمتون تخصصی زبان انگلیسی در كتابهاي  -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 03جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

09 

 Reading comprehensionبا استفاده از اصول 

متون تخصصی انگلیسی در علم تغذیه را توضیح و 

 تجزیه و تحلیل نماید.

 
نی و سخنرا

 بحث گروهی

 

09 

متون  Language practiceبا استفاده از اصول 

تخصصی انگلیسی در علم تغذیه را توضیح و تجزیه و 

تحلیل نماید. )سئواالت چهار گزینه اي، صحیح و غلط، 

 جوركردنی، پاسخ كوتاه و تشریحی(

 
سخنرانی و 

 بحث گروهی

 

 

 

 :دهمچهاراهداف رفتاری جلسه 

فراگیر انتظار می رود:از  رسدر پایان د  

- Reading comprehension  در متون تخصصی تغذیه درText books  .شناختی(هدف )  را ذكر نماید 

- Language practice را  را بصورت پاسخ به سئواالت چهار گزینه اي، صحیح و غلط، جوركردنی، پاسیخ كوتیاه و تشیریحی

 شناختی(هدف فهرست كند. )

هیدف را توضیح دهد. )را در متون تخصصی زبان  انگلیسی  Translation ،Activitiesو  Language practiceاهمیت  -

 شناختی(

 علم تغذیه را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( Text bookمتون تخصصی زبان انگلیسی در كتابهاي  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 04جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي تدريس ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

09 

 Reading comprehensionبا استفاده از اصول 

متون تخصصی انگلیسی در علم تغذیه را توضیح و 

 تجزیه و تحلیل نماید.

 
سخنرانی و 

 بحث گروهی

 

09 

متون  Language practiceبا استفاده از اصول 

تخصصی انگلیسی در علم تغذیه را توضیح و تجزیه و 

االت چهار گزینه اي، صحیح و غلط، تحلیل نماید. )سئو

 جوركردنی، پاسخ كوتاه و تشریحی(

 
سخنرانی و 

 بحث گروهی
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 اهداف رفتاری جلسه پانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

)  را ذكیر نمایید. در مقیاالت علمیی Translationو  Language practiceاصول علمی مربوط به پیشوندها و پسوندها و  -

 شناختی(هدف 

را فهرسیت كنید.  در مقیاالت علمیی Translationو  Language practiceاصول علمی مربوط به پیشوندها و پسوندها و  -

 شناختی(هدف )

را توضییح دهید.  در مقیاالت علمیی Translationو  Language practiceاصول علمی مربوط به پیشوندها و پسوندها و  -

 شناختی(هدف )

را تجزیه و تحلییل  در مقاالت علمی Translationو  Language practiceبه پیشوندها و پسوندها و اصول علمی مربوط  -

 كند. )هدف شناختی(

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 05جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ارائییه كنفییرانن دانشییجوئی در  

 مورد یک مقاله تحقیقاتی

استفاده از ژورنالهاي معتبر بین  با

المللی انگلیسیی در علیم تغذییه 

بتوانیید یییک مقالییه تحقیقییاتی 

Original  ییییییییاReview  را

تفسیر، تجزیه و تحلییل و كیامال  

معنی نماید و كلمیات اختصیاري 

معمول، پیشیوندها و پسیوندها و 

 واژه هاي مهم را بیان نماید.

سییخنرانی و بحییث 

 گروهی

 

 

 

 جلسه شانزدهم: اهداف رفتاری

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

)  را ذكیر نمایید. در مقیاالت علمیی Translationو  Language practiceاصول علمی مربوط به پیشوندها و پسوندها و  -

 شناختی(هدف 

ا فهرسیت كنید. ر در مقیاالت علمیی Translationو  Language practiceاصول علمی مربوط به پیشوندها و پسوندها و  -

 شناختی(هدف )

را توضییح دهید.  در مقیاالت علمیی Translationو  Language practiceاصول علمی مربوط به پیشوندها و پسوندها و  -

 شناختی(هدف )
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را تجزیه و تحلییل  در مقاالت علمی Translationو  Language practiceاصول علمی مربوط به پیشوندها و پسوندها و  -

 اختی(كند. )هدف شن

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 06جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ارائییه كنفییرانن دانشییجوئی در  

 مورد یک مقاله تحقیقاتی

با استفاده از ژورنالهاي معتبر بین 

المللی انگلیسیی در علیم تغذییه 

بتوانیید یییک مقالییه تحقیقییاتی 

Original  ییییییییاReview  را

تفسیر، تجزیه و تحلییل و كیامال  

معنی نماید و كلمیات اختصیاري 

معمول، پیشیوندها و پسیوندها و 

 واژه هاي مهم را بیان نماید.

سییخنرانی و بحییث 

 گروهی

 

 

 :هفدهماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 جمع بندي، پرسش و پاسخ و رفع اشکال -


