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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  1و  2ادامه 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 :
نحوه نمره دهی :
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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 III) by: Kazem
Barzegar, 2017.
2. English Sounds Pamphlet

: منابع آموزشی

 دندانپزشکی3 جدول زمانی درس زبان تخصصی
No.
1

7

Title
Date
Session I: 5% Fluoride Varnish, Periodontal Disease−atherosclerotic Vascular Disease 03.07.98
Links
Session II: Human Papillomavirus Infection Prevalence and Prevention, Clinical
10.07.98
Significance
Session III: Prophylaxis for Arthroplasty Patients, Bacteremia, Dental Procedures and 17.07.98
Orthopedic Infections, Antibiotic Prophylaxis and Associated Risks, Clinical
Significance
Session IV: Identifying Diabetes in the Dental Office Chewing Gum to Relieve Pain 24.07.98
Session V: Neurosensory Deficit after Third Molar Surgery, Repairing or replacement 01.08.98
defective restorations
Session VI: Facial Disfigurement, Factors Correlated with Distress, Responses to
08.08.98
Possible Treatments
15.08.98
Anniversary Martyrdom of Imam Hassan Askari (PBUH)

8
9

Session VII: Polishing Systems, Dental Side Effects of Oral Appliance Therapy
Session VIII: Applying Tribological Analysis, Wear Mechanisms

10
11

Session IX: Glove Perforation, Flap design for third molar surgery
06.09.98
Session X: Nitrous Oxide with Inferior Alveolar Nerve Block, Doxycycline Used13.09.98
Adjunctively
Session XI: Aspirin Therapy, Bruxism and occlusion
20.09.98
Session XII: Fluoride Toothpaste Knowledge, Attitudes, and Behaviors, Post-brushing 27.09.98
Rinsing, Mouth Rinses and Fluoride Effects
Session XIII: Rinsing Behaviors, Guidelines, Pathology Related to Retaining third
04.10.98
molars
Session XIV: Pathology Related to Retaining Third Molars, Biocorrosion and
11.10.98
Noncarious, Cervical Lesions
Session XV: Pathology Related to Retaining Third Molars
18.10.98
Session XVI: Biocorrosion and Noncarious Cervical Lesions
Make-up
session

2
3
4
5
6

12
13
14
15
16
17

کاظم برزگر
عضو هیات علمی
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