
 
  گروه مهندسي بهداشت حرفه ا ي -بهداشت  دانشكده

   ترمي طرح درس
  

  ايبهداشت حرفه ارشد كارشناسي ١م تردانشجويان  مخاطبان:                                    زبان تخصصي                                          عنوان درس: 
  ١١-٩ها يكشنبه   ر:االت فراگيؤساعت پاسخگويي به س                                                               واحد نظري ٢ تعدادواحد:

  گوزلودكتر فرامرز قره- دكتر فريبرز اميدي :انمدرس                  ١٤٠٠-١٤٠١نيمسال اول  -  ١٢تا  ١٠ها، ساعت نبهشسه زمان ارائه درس: 
  ندارد :نيازدرس و پيش

  
  هدف كلي درس:

  ايكسب مهارت الزم در استفاده از متون تخصصي بهداشت حرفه
  

  اهداف كلي جلسات: (جهت هر جلسه يك هدف)
يي با آشناهداف و سرفصل درس، نحوه فعاليت و ارزيابي دانشجويان، منابع درس و آشنايي با تعاريف و مفاهيم پايه در ترجمه متون تخصصي و آشنايي با ا -١

  نحوه معرفي خود به زبان انگليسي
نگليسي و نحوه اي و ارايه تكنيك هاي درك مطلب به زبان اها در رشته بهداشت حرفهگيري از پيشرفتلزوم و اهميت يادگيري زبان تخصصي در بهره -٢

  CVتهيه 
  نايي با اصول ترجمه و تعاريف مرتبط با آن به زبان انگليسيآش -٣
  انواع ترجمه و تكنيك هاي ترجمه متون تخصصي به زبان انگليسي آشنايي با -٤
اي، توضيح پيشوندها و پسوندهاي مهم و تشريح معاني كلي مرتبط با متون بهداشت حرفه هاي تخصصيها و لغت نامهمعرفي و نحوه كاربري فرهنگ واژه -٥

  ها به زبان انگليسيريشه و دامنه كاربردي آن
  اي درخصوص ايمني محيط كاراصطالحات تخصصي بهداشت حرفه آشنايي با متون و -٦
  اي در مورد عوامل ارگونوميكيآشنايي با متون و اصطالحات تخصصي بهداشت حرفه -٧
  اي در زمينه عوامل فيزيكي زيان آور محيط كارصي بهداشت حرفهآشنايي با متون و اصطالحات تخص -٨
  هاي ناشي از كاراي در خصوص بيماريبهداشت حرفهآشنايي با متون و اصطالحات تخصصي  -٩

  اي در زمينه عوامل شيميايي زيان آور محيط كارآشنايي با متون و اصطالحات تخصصي بهداشت حرفه -١٠
  اي در زمينه سم شناسي شغليآشنايي با متون و اصطالحات تخصصي بهداشت حرفه -١١
  ايبروشورهاي وسايل و تجهيزات مرتبط با بهداشت حرفه مونه ازآشنايي با نحوه مطالعه و درك چند ن -١٢
  ايشنايي با تجزيه و تركيب يعني جمله سازي و ساختاربندي جمالت انگليسي به منظور دستيابي به مفاهيم علمي رشته بهداشت حرفهآ -١٣
  شنايي با نحوه درك متون تخصصي و پاسخ به سواالت مرتبط با متنآ -١٤
  ه زبان انگليسيانجام مكاتبات رسمي و علمي با افراد و نهادهاي علمي مرتبط با رشته بآشنايي با نحوه  -١٥
  ايشنايي با مكالمه انگليسي در زمينه موضوعات تخصصي رشته بهداشت حرفهآ -١٦
  اي و بحث در مورد آنمايش فيلم به زبان انگليسي در مورد يكي از موضوعات تخصصي رشته بهداشت حرفهن -١٧
  

  ويژه به تفكيك اهداف كلي هر جلسه:اهداف 
  

  هدف كلي جلسه اول:
آشنايي با تعاريف و مفاهيم پايه در ترجمه متون تخصصي و آشنايي با  وفصل درس، نحوه فعاليت و ارزيابي دانشجويان، منابع درس  آشنايي با اهداف و سر -١

  نحوه معرفي خود به زبان انگليسي
  

  اهداف ويژه جلسه اول:
  فصل درس اهداف و سر تبيين  ١-١
  وه فعاليت و ارزيابي دانشجويانآشنايي با نح-٢-١
  معرفي منابع درس-٣-١
  عاريف و مفاهيم پايه در ترجمه متون تخصصيآشنايي با ت -٤-١
  حوه معرفي خود به زبان انگليسيآشنايي با ن -٥-١

  
  :در پايان دانشجو قادر باشد

  فصل درس را بيان كند. اهداف و سر -١-١
  شود. با نحوه فعاليت و ارزيابي در آزمون مياني و نهايي آشنا -٢-١
  ها را بياموزد.نحوه به دست آوردن آن منابع درس و -٣-١
  اهيم پايه در ترجمه متون تخصصي را بيان كند.تعاريف و مف -٤-١
  ود را به زبان انگليسي معرفي نمايد.خ -٥-١

  



  :دومهدف كلي جلسه 
هاي درك مطلب به زبان انگليسي و نحوه اي و ارايه تكنيكت حرفهها در رشته بهداشگيري از پيشرفتزبان تخصصي در بهرهلزوم و اهميت يادگيري  -٢

  CVتهيه 
  

  :دوماهداف ويژه جلسه 
  ايها در رشته بهداشت حرفهگيري از پيشرفتزوم و اهميت يادگيري زبان تخصصي در بهرهلآشنايي با   -١-٢
  هاي درك مطلب به زبان انگليسيتكنيكآشنايي با   -٢-٢
 CVآشنايي با نحوه تهيه  -٣-٢

  
  :در پايان دانشجو قادر باشد

  را بيان كند. ايها در رشته بهداشت حرفهگيري از پيشرفتت يادگيري زبان تخصصي در بهرهلزوم و اهمي -١-٢
  هاي درك مطلب به زبان انگليسي را شرح دهد.تكنيك -٢-٢
 خود را تهيه كند. CV رزومه يا  -٣-٢

  
  :سومهدف كلي جلسه 

  نايي با اصول ترجمه و تعاريف مرتبط با آن به زبان انگليسيآش -٣
  

  :سوماهداف ويژه جلسه 
  رخي از نظريه هاي ترجمه به زبان انگليسيبآشنايي با   -١-٣
  هاي يك مترجم خوب و ترجمه خوبعاريف مربوط به ترجمه، ويژگيآشنايي با ت -٢-٣

  
  :پايان دانشجو قادر باشددر 

  برخي از نظريه هاي مرتبط با ترجمه را به زبان انگليسي بيان كند. -١-٣
  هاي يك مترجم خوب و ترجمه خوب را به انگليسي شرح دهد.عاريف مربوط به ترجمه، ويژگيت -٢-٣

  
  :چهارمهدف كلي جلسه 

  ان انگليسيزبهاي ترجمه متون تخصصي به آشنايي با انواع ترجمه و تكنيك -٤
  

  :چهارماهداف ويژه جلسه 
  نواع ترجمه كلمه به كلمه، لغوي و مفهوميآشنايي با ا -١-٤
  ه زبان انگليسيبهاي ترجمه متون تخصصي آشنايي با تكنيك -٢-٤

  
  :در پايان دانشجو قادر باشد

  انواع ترجمه كلمه به كلمه، لغوي و مفهومي را با ذكر مثال شرح دهد. -١-٤
  د.هاي ترجمه در برگرداندن يك متن تخصصي تمريني به زبان انگليسي استفاده نمايتكنيكاز   -٢-٤

  
  :پنجمهدف كلي جلسه 

 اي، توضيح پيشوندها و پسوندهاي مهم و تشريح معاني كليهاي تخصصي مرتبط با متون بهداشت حرفهاژه ها و لغت نامهمعرفي و نحوه كاربري فرهنگ و -٥
  ها به زبان انگليسيآن ريشه و دامنه كاربردي

  
  :پنجماهداف ويژه جلسه 

  ايآشنايي با واژه نامه هاي عمومي و تخصصي مرتبط با متون بهداشت حرفه -١-٥
  ايهاي تخصصي مرتبط با متون بهداشت حرفهحوه كاربري فرهنگ واژه ها و لغت نامهآشنايي با ن -٢-٥
  ها به زبان انگليسيمعاني كلي ريشه و دامنه كاربردي آنيشوندها و پسوندهاي مهم و تشريح آشنايي با پ -٣-٥

  
  :قادر باشد بايد در پايان دانشجو

  اي را شناسايي كند.اي عمومي و تخصصي مرتبط با متون بهداشت حرفههواژه نامه   -١-٥
  اي را بداند.هاي تخصصي مرتبط با متون بهداشت حرفهي فرهنگ واژه ها و لغت نامهنحوه كاربر  -٢-٥
  ها را به زبان انگليسي بيان كند.ها و دامنه كاربردي آنسوندهاي مهم و  ريشه واژهپپيشوندها و  -٣-٥

  
  
  
  
  



  :ششمهدف كلي جلسه 
  اي درخصوص ايمني محيط كارصي بهداشت حرفهآشنايي با متون و اصطالحات تخص -٦
  

  :ششماهداف ويژه جلسه 
  آالت، جوشكاري، معدن و ساختمان. اي در مورد ايمني برق، ماشينبهداشت حرفهشنايي با متون و اصطالحات تخصصي آ -١-٦
  ارايه شفاهي به زبان انگليسي در موضوعات ايمني و حوادث ناشي از كار -٢-٦

  
  :در پايان دانشجو قادر باشد

  عدن و ساختمان را درك كند.ممتون تخصصي در مورد ايمني برق، ماشين آالت، جوشكاري،   -١-٦
  ايد.در بحث هاي مرتبط با موضوعات ايمني و حوادث ناشي از كار مشاركت نم -٢-٦

  
  :هفتمهدف كلي جلسه 

  اي در مورد عوامل ارگونوميكيآشنايي با متون و اصطالحات تخصصي بهداشت حرفه -٧
  

  :هفتماهداف ويژه جلسه 
هاي كاري و روش صحيح احي ايستگاهل ارگونوميكي همچون وضعيت بدني، طراي در مورد عوامآشنايي با متون و اصطالحات تخصصي بهداشت حرفه  -١-٧

  حمل بار
  ارايه شفاهي به زبان انگليسي در خصوص عوامل ارگونوميكي محيط كار -٢-٧

  
  :در پايان دانشجو قادر باشد

هاي كاري و روش صحيح حمل بار را هطراحي ايستگااي در مورد عوامل ارگونوميكي همچون وضعيت بدني، متون و اصطالحات تخصصي بهداشت حرفه  -١-٧
  بخواند و درك نمايد.

  در بحث هاي مرتبط با عوامل ارگونوميكي شغلي مشاركت نمايد. -٢-٧
  

  :هشتمهدف كلي جلسه 
  آور محيط كاراي در زمينه عوامل فيزيكي زيانصي بهداشت حرفهآشنايي با متون و اصطالحات تخص -٨
  

  :هشتماهداف ويژه جلسه 
و  آور محيط كار همچون صدا، روشنايي، تشعشعات، گرما و سرمااي در زمينه عوامل فيزيكي زيانتون و اصطالحات تخصصي بهداشت حرفهآشنايي با م -١-٨

  ارتعاش.
  آور محيط كارارايه شفاهي به زبان انگليسي در موضوعات عوامل فيزيكي زيان -٢-٨

  
  :در پايان دانشجو قادر باشد

، گرما و سرما و ارتعاش اي در زمينه عوامل فيزيكي زيان آور محيط كار همچون صدا، روشنايي، تشعشعاتمتون و اصطالحات تخصصي بهداشت حرفه  -١-٨
  را درك نمايد.

  آور محيط كار مشاركت نمايد.رتبط با موضوعات عوامل فيزيكي زيانمدر بحث هاي  -٢-٨
  

  :نهمهدف كلي جلسه 
  هاي ناشي از كاراي در خصوص بيماريمتون و اصطالحات تخصصي بهداشت حرفهآشنايي با   -٩
  

  :نهماهداف ويژه جلسه 
هاي ناشي از كار (ريوي، پوستي، اسكلتي عضالني، عصبي، قلبي عروقي و خصوص بيماري اي درتون و اصطالحات تخصصي بهداشت حرفهآشنايي با م -١-٩
(...  

  هاي ناشي از كارخصوص بيماري يسي دررايه شفاهي به زبان انگلا  -٢-٩
  

  :در پايان دانشجو قادر باشد
اند و هاي ناشي از كار (ريوي، پوستي، اسكلتي عضالني، عصبي، قلبي عروقي و ...) بخوخصوص بيماري اي درتون و اصطالحات تخصصي بهداشت حرفهم -١-٩

  درك نمايد.
  مشاركت نمايد. هاي ناشي از كارر بحث هاي مرتبط با بيماريد -٢-٩

  
  
  
  
  



  :دهمهدف كلي جلسه 
  اي در زمينه عوامل شيميايي زيان آور محيط كارآشنايي با متون و اصطالحات تخصصي بهداشت حرفه -١٠
  

  :دهماهداف ويژه جلسه 
  بخارات و گردو غبارثل گاز و مآور محيط كار اي در مورد عوامل شيميايي زيانآشنايي با متون و اصطالحات تخصصي بهداشت حرفه  -١-١٠
  آور محيط كارارايه شفاهي به زبان انگليسي در موضوعات عوامل شيميايي زيان -٢-١٠

  
  :در پايان دانشجو قادر باشد

  .ت و گردو غبار را درك كندآور محيط كار مثل گاز و بخارااي در مورد عوامل شيميايي زيانمتون و اصطالحات تخصصي بهداشت حرفه -١-١٠
  آور محيط كار مشاركت نمايد.در بحث هاي مرتبط با موضوعات عوامل شيميايي زيان  -٢-١٠

  
  :يازدهمهدف كلي جلسه 

  اي در زمينه سم شناسي شغليخصصي بهداشت حرفهآشنايي با متون و اصطالحات ت -١١
  

  :يازدهماهداف ويژه جلسه 
 هاي ورود ماده سميهاي حدود مجاز و مكانيسم سم شناسي شغلي از جمله كتابچه اي در زمينهتون و اصطالحات تخصصي بهداشت حرفهآشنايي با م -١-١١

  هاي آن و ...ليتوبه بدن و متاب
  به زبان انگليسي در موضوعات سم شناسي شغلي ارايه شفاهي -٢-١١

  
  :در پايان دانشجو قادر باشد

و  هاي ورود ماده سمي به بدنهاي حدود مجاز و مكانيسم از جمله كتابچه شناسي شغلياي در زمينه سمتون و اصطالحات تخصصي بهداشت حرفهم -١-١١
  كند. هاي آن و ... بخواند و دركليتومتاب

  در بحث هاي مرتبط با موضوعات سم شناسي شغلي مشاركت نمايد. -٢-١١
  

  :دوازدهمهدف كلي جلسه 
 ايتجهيزات مرتبط با بهداشت حرفه شنايي با نحوه مطالعه و درك چند نمونه از بروشورهاي وسايل وآ -١٢

  
  :دوازدهماهداف ويژه جلسه 

  سنج حوه مطالعه و درك بروشور دستگاه ارتعاشآشنايي با ن -١-١٢
  بردار فردي حوه مطالعه و درك بروشور دستگاه پمپ نمونهآشنايي با ن -٢-١٢
 آشنايي با نحوه مطالعه و درك بروشور دستگاه دوچرخه ارگومتر -٣-١٢

  
  :پايان دانشجو قادر باشددر 

  سنج را بخواند و توضيح دهد. عاشبروشور دستگاه ارت -١-١٢
  بردار فردي را بخواند و توضيح دهد. دستگاه پمپ نمونه بروشور -٢-١٢
 اه دوچرخه ارگومتر را بخواند و توضيح دهد.بروشور دستگ -٣-١٢

  
  :سيزدهمهدف كلي جلسه 

  ايالت انگليسي به منظور دستيابي به مفاهيم علمي رشته بهداشت حرفهبندي جم سازي و ساختارجمله آشنايي با تجزيه و تركيب يعني -١٣
  

  :سيزدهماهداف ويژه جلسه 
  ملهآشنايي با برخي ساختارهاي زبان انگليسي و ترتيب قرارگيري اجزاي ج  -١-١٣
  مان جمالت در زبان انگليسيآشنايي با ز -٢-١٣
  م و شرطيمجهول و معلوآشنايي با جمالت  -٣-١٣

  
  :در پايان دانشجو قادر باشد

  له را متون تخصصي شناسايي نمايد.ساختارهاي زبان انگليسي و ترتيب قرارگيري اجزاي جم  -١-١٣
  ا در متون تخصصي بيان نمايد.رزمان جمالت  -٢-١٣
  و معلوم و شرطي را در متون تخصصي بيابد. جمالت مجهول -٣-١٣

  
  
  
  
  



  :چهاردهمهدف كلي جلسه 
  شنايي با نحوه درك متون تخصصي و پاسخ به سواالت مرتبط با متنآ  -١٤
  

  :چهاردهماهداف ويژه جلسه 
  ها در متون تخصصي نايي با ساختار پارگرافآش -١-١٤
  كننده به ايده اصليها و جمالت كمك حوه شناسايي جمله يا ايده اصلي در پارگرافآشنايي با ن -٢-١٤
  كات كليدي در درك مطلب در متون تخصصيآشنايي با ن -٣-١٤
  حوه پاسخگويي به سواالت متنآشنايي با ن -٤-١٤

  
  :در پايان دانشجو قادر باشد

  ناسايي كند.شها را در متون تخصصي  ساختار پارگراف -١-١٤
  اكند.كننده به ايده اصلي را پيدها و جمالت كمك مله يا ايده اصلي در پارگرافج -٢-١٤
  ر درك مطلب در متون تخصصي را بيان نمايد.دنكات كليدي  -٣-١٤
  درستي پاسخ دهد.ه ت متون تخصصي را بسواال  -٤-١٤

  
  :پانزدهمهدف كلي جلسه 

  شنايي با نحوه انجام مكاتبات رسمي و علمي با افراد و نهادهاي علمي مرتبط با رشته به زبان انگليسيآ  -١٥
  

  :همپانزداهداف ويژه جلسه 
  نگاري ساده به زبان انگليسيشنايي دانشجويان با اصول نامهآ -١-١٥
  حوه مكاتبات رسمي براي درخواست مجالت يا كتابآشنايي با ن -٢-١٥
  هاي آموزشي خارج از كشورحوه مكاتبه براي پذيرش در دورهآشنايي با ن -٣-١٥

  
  :در پايان دانشجو قادر باشد

  زبان انگليسي را شرح دهد. امه نگاري ساده بهاصول ن -١-١٥
  يك نامه رسمي براي درخواست مجالت يا كتاب به يك ناشر بنويسد. -٢-١٥
  ي آموزشي خارج از كشور مكاتبه نمايد.هابراي پذيرش در دوره -٣-١٥

  
  :شانزدهمهدف كلي جلسه 

  ايشنايي با مكالمه انگليسي در زمينه موضوعات تخصصي رشته بهداشت حرفهآ -١٦
  

  :شانزدهماهداف ويژه جلسه 
  هاي استخدامي كردن در مصاحبه شنايي با نكات مهم در صحبتآ -١-١٦
 هاحوه ارايه مقاله به زبان انگليسي در همايشآشنايي با ن -٢-١٦

  
  :در پايان دانشجو قادر باشد

  هاي استخدامي را بداند. حبهكردن در مصا نكات مهم در صحبت -١-١٦
  ا به زبان انگليسي در كالس ارايه نمايديك مقاله ر -٢-١٦

  
  :هفدهمهدف كلي جلسه 

  اي و بحث در مورد آنمايش فيلم به زبان انگليسي در مورد يكي از موضوعات تخصصي رشته بهداشت حرفهن -١٧
  

  :هفدهماهداف ويژه جلسه 
  هاي تخصصيشنايي با نحوه تماشاي فيلمآ -١-١٧
  اشاي فيلمبرداري در حين تم تمرين نوت -٢-١٧
  موضوع فيلم بين دانشجويان بحث در مورد -٣-١٧

  
  :در پايان دانشجو قادر باشد

  ي تخصصي را بياموزد.هانحوه تماشاي فيلم   -١-١٧
  حين تماشاي فيلم نوت برداري كند. در -٢-١٧
  هاي گروهي شركت نمايد.در بحث -٣-١٧
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  منابع:
  هاي مختلفگرايشاي با كتب انگليسي تخصصي بهداشت حرفه -١
  المللي مرتبط با رشتههاي علمي و تخصصي ملي و بينمجله -٢

3. Safety and health for Engineers, by J. Breuer, Latest Ed. 
4. YouTube films about principles of translation and Occupational Health and Safety. 

  
   پرسش و پاسخ و بحث هاي گروهي ،استفاده از سخنراني روش تدريس:

  
  حرفه اي  و پخش فيلم هاي آموزشي به زبان انگليسي در حوزه هاي مختلف بهداشت انهيپروژكتور، را ويديو ش،يبورد، پرده نما تيوا وسايل آموزشي:

  
  
  
  
  
  

  سنجش و ارزشيابي

  ساعت  تاريخ  سهم از نمره كل(بر حسب درصد)  روش  آزمون

  ----  در طول ترم  ٢٠  حضوريبه صورت   ترمآزمون ميان 

و مشاركت  حضور فعال
  يكالس هايدر بحث

 به صورت حضوري
١٠      

  آزمون پايان ترم
 به صورت حضوري

٧٠  
هماهنگي با 

  آموزش
  هماهنگي با آموزش

  
  مقررات كالس و انتظارات از دانشجو:

  حضور منظم در كالس -١
  مشاركت فعال در كالس درس -٢

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 زبان تخصصي                                  بندي درس جدول زمان

            ١٤٠٠-١٤٠١نيمسال اول  ١٢-١٠سه شنبه ها روز و ساعت جلسه: 

 مدرس موضوع هر جلسه تاريخ جلسه

٢٠/٠٧/٠٠ ١ 

يان، آشنايي با اهداف و سرفصل درس، نحوه فعاليت و ارزيابي دانشجو
خصصي تمنابع درس و آشنايي با تعاريف و مفاهيم پايه در ترجمه متون 

 و آشنايي با نحوه معرفي خود به زبان انگليسي

 گوزلودكتر فرامرز قره

٢٧/٠٧/٠٠ ٢ 

ر دها گيري از پيشرفتيادگيري زبان تخصصي در بهرهلزوم و اهميت 
گليسي اي و ارايه تكنيك هاي درك مطلب به زبان انرشته بهداشت حرفه

 CVو نحوه تهيه 

 گوزلودكتر فرامرز قره

 گوزلودكتر فرامرز قره آشنايي با اصول ترجمه و تعاريف مرتبط با آن به زبان انگليسي ٠٤/٠٨/٠٠ ٣

١١/٠٨/٠٠ ٤ 
ن آشنايي با انواع ترجمه و تكنيك هاي ترجمه متون تخصصي به زبا

 انگليسي
 گوزلودكتر فرامرز قره

١٨/٠٨/٠٠ ٥ 

تبط با هاي تخصصي مرمعرفي و نحوه كاربري فرهنگ واژه ها و لغت نامه
ح اي، توضيح پيشوندها و پسوندهاي مهم و تشريمتون بهداشت حرفه

  ها به زبان انگليسيآنمعاني كلي ريشه و دامنه كاربردي 

 گوزلودكتر فرامرز قره

٢٥/٠٨/٠٠ ٦ 
اي درخصوص آشنايي با متون و اصطالحات تخصصي بهداشت حرفه

 ايمني محيط كار

 گوزلودكتر فرامرز قره

٠٢/٠٩/٠٠ ٧ 
امل اي در مورد عوآشنايي با متون و اصطالحات تخصصي بهداشت حرفه

 ارگونوميكي

 گوزلودكتر فرامرز قره

٠٩/٠٩/٠٠ ٨ 
وامل اي در زمينه عآشنايي با متون و اصطالحات تخصصي بهداشت حرفه

 فيزيكي زيان آور محيط كار

 گوزلودكتر فرامرز قره

١٦/٠٩/٠٠ ٩ 
اي درخصوص آشنايي با متون و اصطالحات تخصصي بهداشت حرفه

  هاي ناشي از كاربيماري
 

 دكتر فريبرز اميدي

٢٣/٠٩/٠٠ ١٠ 
وامل اي در زمينه عاصطالحات تخصصي بهداشت حرفهآشنايي با متون و 

 شيميايي زيان آور محيط كار
 دكتر فريبرز اميدي

٣٠/٠٩/٠٠ ١١ 
م اي در زمينه سآشنايي با متون و اصطالحات تخصصي بهداشت حرفه

  شناسي شغلي
 دكتر فريبرز اميدي

٠٧/١٠/٠٠ ١٢ 
 وسايل وآشنايي با نحوه مطالعه و درك چند نمونه از بروشورهاي 

 ايتجهيزات مرتبط با بهداشت حرفه

 دكتر فريبرز اميدي

١٤/١٠/٠٠ ١٣ 
 آشنايي با تجزيه و تركيب يعني جمله سازي و ساختاربندي جمالت

 ياانگليسي به منظور دستيابي به مفاهيم علمي رشته بهداشت حرفه

 دكتر فريبرز اميدي

 دكتر فريبرز اميدي تنبه سواالت مرتبط با م آشنايي با نحوه درك متون تخصصي و پاسخ ٢١/١٠/٠٠ ١٤

١٥  
 

٢٨/١٠/٠٠ 
اي علمي آشنايي با نحوه انجام مكاتبات رسمي و علمي با افراد و نهاده

 مرتبط با رشته به زبان انگليسي

 دكتر فريبرز اميدي

٠٥/١١/٠٠ ١٦ 
شت آشنايي با مكالمه انگليسي در زمينه موضوعات تخصصي رشته بهدا

 ايحرفه

 فريبرز اميديدكتر 

١٢/١١/٠٠ ١٧ 
شته نمايش فيلم به زبان انگليسي در مورد يكي از موضوعات تخصصي ر

 اي و بحث در مورد آنبهداشت حرفه

 دكتر فريبرز اميدي

  آزمون نهايي  هماهنگي با آموزش   ١٨
دكتر  -دكتر فريبرز اميدي 

 فرامرز قره گوزلو
 


