دانشکده دندانپزشکی
فرم طرح درس
فرم طرح درس
اطالعات عمومی
نام درس  :زبان تخصصی  2دندانپزشکی
گروه :عمومی
پیش نیاز :زبان پیشدانشگاهی ،زبان عمومی ،زبان تخصصی 1
سال تحصیلی 98 -99 :
مقطع تحصیلی  :دکترای حرفه ای
مدرس :آقای برزگر
مسئول درس  :آقای برزگر

تعداد واحد1 :
رشته :دندانپزشکی
نیمسال  :اول

مقدمه :از آنجايي كه زبان انگليسي زبان پذيرفته شده بين المللي است و كتب و مقاالت علمي و روزآمد دنيا به اين زبان بوده و نيز جديدترين يافته هاي
علمي و فني دنيا به اين زبان منتشر مي شوند و به عالوه انگليسي زبان شبكه هاي اينترنت و اينترانت مي باشد اهميت آموزش زبان در همه مقاطع
تحصيلي بر همگان هويدا مي گردد.

پیامدهای یادگیری :افزايش دامنه واژگان تخصصی دندانپزشکی ،تکيه هجای اصطالحات تخصصی ،و تلفظ صحيح اصطالحات
دندانپزشکی جهت استفاده در دوره کارآموزی بالينی.
هدف کلی :اين اهداف عبارتند از :ادامه آموزش زبان انگليسي كه از دوره راهنمايي و دبيرستان شروع شده ،در دوره پيشدانشگاهي ،زبان عمومی ،و
زبان تخصصی  1ادامه يافته ،و در اين مقطع نيز در حد وسع دانشجويان ادامه خواهد يافت و آشنايي دانشجويان با اصطالحات تخصصي رشته
تحصيلي خود جهت استفاده در بخش بالينی.

اهداف عینی
در پايان ترم دانشجوبايد:
الف) ادای درست لغات را بداند و
بتواند واژه هاي انگليسي را با خوانش
و تکيه هجای درست بخواند.
ب) تکيه هجای درست واژه ها را كه
باعث اختالف معنايي مي شود بداند و
بتواند آن را بکار گيرد.
ج) معناي اصطالحات ارائه شده در
كالس و كتاب را بداند و بتواند بيان
نمايد.
د) روابط معناايي و دساتوري واژه هااي
موجااااود در جملااااه را بااااا هاااا  ،روابااااط
معنايي و دستوري جمله هاا را در بنادها
(پاااااراگراف هااااا) -و روابااااط معنااااايي و
دستوري بند ها را در متن بداند و بتواند
آن ها را بيان نمايد.
ه) بتواند جمالت انگليسي را با لحن
بومی درست انگليسی بخواند.
و) مترادف ها و متضادهاي ارايه شده
را بداند و بتواند بيان نمايد.
تکالیف فراگیر :
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 .1پيش مطالعه درس .2 ،حضور در کالس و شرکت در فعاليت های کالسی.3 ،
مشارکت در يادگيری تقابلی در کالس و حل تمرين .4 ،شرکت در فعاليت گروهی
کالسی .5 ،آمادگی جهت شرکت در آزمون ميان دوره و پايان دوره.
1. Class attendance: 1 point

2.
3.
4.
1.

Class participation: 1 point
Midterm exam: 9 points
Final exam: 9 points
A Textbook of Recent Dental Abstract (ESD II) by: Kazem
Barzegar, 2017.
2. English Sounds Pamphlet

: منابع آموزشی

 دندانپزشکی2 جدول زمانی درس زبان تخصصی
No.
Title
1
Session I: Introduction, General English Suffixes, dental education

Date
03.07.98

2

Session II: Preparing for Publication, Initial Considerations, Writing Concerns

10.07.98

3

Session III: Added Value, Strategies, Social Media Campaign

17.07.98

4

Session IV: The Cloud, Definition, Benefits, Dental Office Applications, Discussion, 24.07.98
Healthy People 2020 goals, Mission, Goals and Objectives.

5

Session V: Primary Tooth Injury, Management , Methods, Special Considerations,
Guidelines

6

Session VI: Oral Health Literacy, Importance of Oral Health Literacy, Facilitating Oral08.08.98
Health Literacy

7

Anniversary Martyrdom of Imam Hassan Askari (PBUH)

15.08.98

8

Session VII: Imaging Recommendations, Methods, Results

22.08.98

9

Session VIII: Silver Diamine Fluoride for Children's Caries, Methods, Results,
Discussion, Omic Technologies in Periodontitis Research

29.08.98

10

Session IX: Longevity and Anesthetics, Tooth Structure When Smiling and Speaking, 06.09.98
Need for Tooth-Colored Restorations, Treatment Plan

11

Session X: Avoiding Lawsuits, Why Sue? Why Not Sue? Avoiding Litigation

13.09.98

12

Session XI: Posterior Composites, Professional Whitening Systems, Rationale for
Whitening, Technology of Whitening

20.09.98

13

XII: Quiz on General Medical Suffixes (P. 7-12)

27.09.98

14

Session XIII: Orofacial Protective Sports Equipment, Mouth guards, Helmets and
Headgear, Eyewear and Face Masks, Fat and getting fatter

04.10.98

15

Session XIV: Intraoperative Bleeding, Case Reports, Case 1, Case 2, Discussion

11.10.98

16

Session XVI: Er:YAG Laser Tooth, Preparation, Background, Legal Proceedings in
Oral and Maxillofacial Surgery

Make-up
session
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