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ماماییکارشناس ارشدمقطع و رشته تحصیلی: ماماییگروه آموزشی: پرستاري و مامایی تبریزدانشکده 

1زبان تخصصی پیش نیاز:نظري    نوع واحد :2تعداد واحد:٢زبان تخصصینام درس : 

اطاق کنفرانس روبروي دفتر ریاستمکان برگزاري:16-14ساعت:.شنبهسهزمان برگزاري کالس: روز:

دکتر سکینه محمدعلیزادهدرس:  و مدرس مسئول 13تعداد دانشجویان:  

هدف کلی: 

گیري بهینه از منابع علمی منتشر شده انگلیسی مرتبط با رشته تحصیلی، با تاکید بر توانمندسازي دانشجو جهت بهره
درك صحیح از اصطالحات تحقیقاتی مرتبط 

اهداف بینابینی: 

درك صحیح از اصطالحات تحقیقاتی مرتبط جهت کمک به بررسی بهینه متون انگلیسی جهت آماده سازي .1
پروپوزال  و خود پایاننامه 

متون تخصصی و تحقیقاتی مرتبط با رشته تحصیلیترجمه صحیح .2
نگارش متون تخصصی به زبان انگلیسی با رعایت کلیه اصول گرامري.3

شیوه هاي تدریس

) *              PBLیادگیري مبتنی بر حل مساله(*پرسش و پاسخ*سخنرانی  



٢دانشکده پرستاری و مامایی تبریزدکتر سکینھ محمدعلیزاده

(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو

قبل از هر جلسه دانشجو موظف است متون مشخص شده همراه با فایل صوتی متون مربوطه را مطالعه نموده و آمادگی 
الزم را شرکت در جلسات پرسش و پاسخ و حل مسائل مطرح شده داشته باشد (کلیه منابع مربوطه به همراه طرح 

شود).ل در اختیار دانشجویان گذاشته میکامل درسی در جلسه او

وسایل کمک آموزشی:

*پروژکتور اسالید*وایت برد 

کامپیوتر همراه با بلندگوسایر موارد(لطفا نام ببرید)...

نحوه ارزشیابی و درصد نمره : (از نمره کل)

درصد نمره50آزمون پایان ترم درصد نمره20آزمون میان ترم 

درصد  نمره10شرکت فعال در کالس درصد نمره        20انجام تکالیف 

نوع آزمون 

*پاسخ کوتاه *تشریحی 
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