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 معرفی درس:

ته بهداشت محیط که عمدتا در دنیا به زبان انگلیسی چاپ و منتشر می شود برای باال بردن  ش استفاده از متون علمی و تخصصی ر

سطح علمی دانشجویان بهداشت محیط ضرورت دارد. در این درس هدف تقویت مهارت خواندن و درک مطالب تخصصی بهداشت  

 طریق ارائه یک سرفصل مناسب زبان تخصصی این رشته می باشد. محیط از

 
 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد : 

لزوم و اهمیت یادگیری زبان تخصصی در بهره گیری مربوطه، ارائه تکنیک های درک مطلب، معرفی و نحوه کاربری   -

 فرهنگ واژه ها 

 تمرین درک مطلب با خواندن متون تخصصی   -

 ترجمه متون از انگلیسی به فارسی -

 ویرایش متون انگلیسی ترجمه شده  -

 كارشناسی مهندسی بهداشت محیط مقطع و رشته تحصیلی:     مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:   بهداشت     دانشکده : 

 2 :  تعداد واحد  زبان تخصصی بهداشت محیط :  نام درس

 نظری   نوع واحد :

 8-10شنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   2 عمومی، زبان 1 عمومیزبان  پیش نیاز:

 105دانشکده بهداشت کالس  مکان برگزاری:

                                                  دکتر زهرا شمسی زاده مسئول برنامه :

  z_shamsizadeh69@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:                                                        52519273شماره تماس دانشکده:  

                     مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر زهرا شمسی زاده   

  z_shamsizadeh69@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:                                                       52519273شماره تماس دانشکده:   

 دکتر زهرا شمسی زاده تهیه و تنظیم : 

 11/11/1401بازنگری: تاریخ تدوین/ 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 متون از فارسی به انگلیسی ترجمه  -

 ویرایش متون فارسی ترجمه شده  -

 هدف كلی ❖

  مهندسی بهداشت محیطتسلط به واژه های انگلیسی مرتبط با رشته 

 

 اهداف اختصاصی  ❖

 

 پایان دوره باید بتواند:دانشجو  در 

 د.آشنا شو مهندسی بهداشت محیطبا لغات رایج در متون تخصصی   -

 هدف كلی ❖

 توانایی فهم صحیح متون انگلیسی رشته

 اهداف اختصاصی  ❖

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .را خوانده و مفهوم آن را برداشت نماید مهندسی بهداشت محیطمتون تخصصی رشته  -

 هدف كلی ❖

   وانایی مطالعه و درک کتب رفرنس رشته در مقطع کارشناست
 

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 . آشنا شده و مطالب مورد نظر را برداشت نماید مهندسی بهداشت محیطهای رشته  ساختار رفرنس اب -

 وش آموزش ر ❖
 

 حضوری                   مجازی                                  تركیبی                            

 شرايط اجراء 

 

   :امکانات آموزشی ❖
 ، وايت برد، ماژيکكامپيوتر ،ويدوئو پروژكتور ،اساليد پروژكتور ▪

 

   :منابع درسي   ❖

 خیر   بلی  ◼ در نظر دارید؟  درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبعمقاله /آیا کتاب 

 : در صورت وجود جدول زير را تكميل كنيد  •

 شخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپم
های صفحات و  فصل 

 مطالعه مشخص شده برای 

 101تا  3تمام فصول، صفحه   1396تاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط، دکتر مختاری، آوای قلم، ک



 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات 
نحوه دسترسی دانشجویان 

 به مقاله

 پایگاه ساینس دایرکت  ژورنال های معتبر مرتبط با رشته مهندسی بهداشت محیط مقاالت چاپ شده در 
 

در صورتي كه در نظر داريد جزوه يا هر نوع محتواي ديگري )مانند فيلم، مجموعه اساليد و ...( عالوه بر كتاب   •

آن را   فایل ، مشخصات آن را ذكر كنيد و  به دانشجويان معرفي كنيد   منبع درسیفوق يا به تنهايي به عنوان  

 ضميمه نماييد: 

 
 و ... است.  های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ،  يجزوه، فيلم آموزشاساليد پاور پوينت، منظور  *

 )کوییز/ میان ترم(  تکوینيآزمون های   ❖

 خير   بلي  ◼  ايد؟ آزمون در نظر گرفته . آيا براي درس خود1

 ها را ذكر كنيد. در صورت وجود تعداد و نوع آزمون ▪

 زمان آزمون  نوع آزمون  عنوان آزمون  شماره 

 اعالم خواهد شد.  تستی تشریحی  آزمون میان ترم  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگان تهیه
 توضیحات 

آماده بودن فایل  

 اری ذ برای بارگ

** 

    

    

    



 های دانشجویانتکالیف و پروژه ❖

 طول ترم   ف یتکال ▪

 

 پروژه درسی  ▪

 خير  ◼  بلي    ايد؟در نظر گرفتهميان ترم  /. آيا براي درس خود پروژه پايان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنويسيد:            

 ............................................................................................................................. .............................................................................  

 ................... ..................................................................................................................................................................................................  

 ارزشیابي دانشجویان ❖

 بارم نمره  ارزشیابی موارد 

 نمره  6 آزمون میان ترم 

 نمره  10 آزمون پایان ترم 

 نمره  2 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب 

 نمره  2 تکالیف و سایر فعالیت ها 

 

 مقررات  ❖

                                         10: حداقل نمره قبولي ▪

                       قوانين آموزش: مطابق دفعات مجاز غيبت در كالس تعداد ▪

 

 

 

 شماره 
عنوان  

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ  

 توسط

 دانشجویان 

مهلت فیدبک  

مدرس  توسط  

هدف از ارائه 

 تکلیف

1 
ترجمه 

 متون 
 یک هفته  ترجمه متن مقاله 

یک هفته پس  

از پاسخ 

 دانشجو 

تمرین مهارت  

 ترجمه



 بهداشت محیطدسی مهنزبان تخصصی  درس زمانبندي جدول

 ساعت ارائه  تاریخ ارائه 
موضوع  

 جلسه
 نحوه ارائه  مدرس

امكانات 

 مورد نياز

روش 

 ارزشيابي

22/11/1401 8-10 

معرفي اهداف،  

منابع، نحوه  

تدريس، 

ها و   سرفصل

چگونگي ارايه 

به زبان  

انگليسي و  

 مشخص كردن 

 زمان ارائه

 دكتر زهرا شمسي زاده 
سخنراني،  

 سامانه نويد 

كامپيوتر،  

 نرم 

افزار  

 پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 ترم آزمون پايان

29/11/1401 8-10 

خواندن و 

ترجمه درک  

مطلب مرتبط با 

موضوع آلودگي 

 آب در كتاب

 كتر زهرا شمسي زاده د
سخنراني،  

 سامانه نويد 

كامپيوتر،  

 نرم 

افزار  

 پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 ترم آزمون پايان

6/12/1401 8-10 

حل تمرين 

هاي مرتبط با 

مبحث آلودگي 

 آب

 دكتر زهرا شمسي زاده 
سخنراني،  

 سامانه نويد 

كامپيوتر،  

 نرم 

افزار  

 پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 ترم آزمون پايان

13/12/1401 8-10 

خواندن و 

 ترجمه

 مبحث
تصفيه فاضالب  

 در 

 كتاب 

 كتر زهرا شمسي زاده د
سخنراني،  
 سامانه نويد 

كامپيوتر،  

 نرم 

افزار  

 پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 ترم آزمون پايان

20/12/1401 8-10 

حل تمرين 

 هاي 

 مبحث

تصفيه فاضالب  

 در 

 كتاب 

 كتر زهرا شمسي زاده د
سخنراني،  

 سامانه نويد 

كامپيوتر،  

 نرم 

افزار  

 پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 ترم آزمون پايان

27/12/1401 8-10 

خواندن و 

 ترجمه

 مبحث

در  ودگي هواآل  

 كتاب 

 كتر زهرا شمسي زاده د
سخنراني،  

 سامانه نويد 

كامپيوتر،  

 نرم 

افزار  

 پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 ترم آزمون پايان

19/1 /1402 8-10 

حل تمرين 

 هاي 

 مبحث

در لودگي هوا  آ  

 كتاب 

 دكتر زهرا شمسي زاده 
سخنراني،  

 سامانه نويد 

كامپيوتر،  

 نرم 

افزار  

 پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 ترم آزمون پايان



26/1/1401 8-10 

خواندن و 

 ترجمه

 مبحث
مواد زائد جامد  

 در 

 كتاب 

 زهرا شمسي زاده كتر د
سخنراني،  
 سامانه نويد 

كامپيوتر،  

 نرم 

افزار  
 پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 ترم آزمون پايان

2/2/1402 8-10 

حل تمرين 

 هاي 

 مبحث

مواد زائد جامد  

 در 

 كتاب 

  دكتر زهرا شمسي زاده 

كامپيوتر،  

 نرم 

افزار  

 پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 ترم پايانآزمون 

9/2/1402 8-10 

خواندن و 

 ترجمه

 مبحث

در گند زدايي    

 كتاب 

 دكتر زهرا شمسي زاده 
سخنراني،  

 سامانه نويد 

كامپيوتر،  

 نرم 

افزار  

 پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 ترم آزمون پايان

16/2/1402 8-10 

حل تمرين 

 هاي 

 مبحث

 در  گندزدايي

 كتاب 

 دكتر زهرا شمسي زاده 
سخنراني،  

 سامانه نويد 

كامپيوتر،  

 نرم 

افزار  

 پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 ترم آزمون پايان

23/2 /1402 8-10 

خواندن و 

 ترجمه

 مبحث

بهداشت مواد  

 غذايي در 

 كتاب 

 دكتر زهرا شمسي زاده 
سخنراني،  

 سامانه نويد 

كامپيوتر،  

 نرم 

افزار  

 پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 ترم آزمون پايان

30/2 /1402 8-10 

حل تمرين 

 هاي 

 مبحث

بهداشت مواد  
 در  غذايي

 كتاب 

 دكتر زهرا شمسي زاده 
سخنراني،  

 سامانه نويد 

كامپيوتر،  

 نرم 

افزار  
 پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس
 ترم آزمون پايان

6/3/1402 8-10 

خواندن و 
 ترجمه

 مبحث

 در  پرتوها

 كتاب 

 زهرا شمسي زاده دكتر 
سخنراني،  

 سامانه نويد 

كامپيوتر،  
 نرم 

افزار  

 پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 ترم آزمون پايان

13/3 /1402 8-10 

حل تمرين 

 هاي 

 مبحث

 در  پرتوها

 كتاب 

 دكتر زهرا شمسي زاده 
سخنراني،  

 سامانه نويد 

كامپيوتر،  

 نرم 

افزار  

 پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 ترم آزمون پايان



 دكتر زهرا شمسي زاده  رفع اشكال  8-10 1402/ 20/3
سخنراني،  
 سامانه نويد 

كامپيوتر،  

 نرم 

افزار  
 پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 ترم آزمون پايان

    دكتر زهرا شمسي زاده  ازمون پايان ترم   

 

 


