
 هب انم خدا 
 

 و تحصیالت تکمیلیمعاونت آموزشی   

 شناسی و علوم رتبیتیندادکشنه روا 

   کد فرم:

 

 ها و برنامه های آموزشی و درسیروش گروه آموزشی:

 آموزش بزرگساالنتحصیلی: رشته ارشدکارشناسی تحصیلی: مقطع متون تخصصی آموزش بزرگساالنعنوان درس: 

 دحسنیمدرس: دکتر محم ندارد یش نیاز:پ     0عملی:       2نظری:              2:       تعداد واحد

   آشنایی با متون تخصصی رشته هدف کلی درس:

 

 دانشجو در پایان دوره قادر خواهد بود: :درس اهداف ویژه) رفتاری(

 کند.فهمی کلی از متون تخصصی رشته پیدا   واژه های تخصصی رشته را به زبان اصلی تعریف کند.

با توجه به اموزش های کالسی مقاالت مرتبط با بحث را پیدا  .بیان کند خود را از آن ترجمه کرده و فهمرا  متون تخصصی 

 کرده و چکیده  آن را ترجمه کند.

 مطالب بندی ارائهجدول زمان
شماره 
 جلسات

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 
 مقدمه ای بر درس  1جلسه 

 بیان طرح درس 
 تعریف واژگان 

 

 و بحث و گفتگو پیرامون منابع
واژگانی که در طول دوره  با آن روبرو 

 شده اند. 
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