کلیات درس زبان تخصصی
برای داوشجًیان کارشىاسی ارشذ آمًزش بُذاشت
ویمسال ايل سال تحصیلی 5961 -69
مقذمٍ
تا تَجِ تِ پيشزفت رٍسافشٍى داًش ٍ لشٍم ارتثاط ًشديک داًشجَياى رشتِ ّای هختلف تا هٌاتغ ػلوی جْاى ٍ ًيش شٌاختِ شذى
ستاى اًگليسی تِ ػٌَاى ستاى تيي الوللی ،درط ستاى تخصصی اّويتت تستياری داردب تتزای داًشتجَياى نارشٌارتی ارشتذ هتَس
تْذاشت نِ قزار ارت پضٍّشگزاى هاّز ،هذرراى هجزب ٍ يا هذيزاى قَی در ًظام ارائِ خذهات رتمهت تاشتٌذ ،مسم ارتت تستلظ
نافی تِ اصغمحات ٍ ٍاصُ ّای اصيل ٍ راختِ شذُ فزاّن شَدب در ايي درط تم
نسة شَد ٍ ًاى تا ستاى فٌی هَس

هی شتَد تتا ايتي قاتليتت تَرتظ داًشتجَياى

تْذاشت ٍ ارتقای رمهت شٌايی نافی پيذانٌٌذب

َذف کلی :شٌايی تا ستاى اًگليسی تخصصی هَس

تْذاشت ٍ ارتقای رمهت

اَذاف رفتاری :اًتظار هی رٍد نِ داًشجَياى تا گذراًذى ايي درط ٍ در پاياى تزم تتَاًٌذ:
1ب ًقش ستاى اًگليسی در هَفقيت يک داًشجَی نارشٌاری ارشذ هَس

تْذاشت ٍ ارتقای رمهت را تياى نٌٌذب

2ب هحَرّای اصلی تسلظ تِ ستاى اًگليسی در داًشجَياى هقغغ نارشٌاری ارشذ را ًام تثزًذب
3ب اصَل ٍاصُ شٌاری ) (Terminologyدر اصغمحات ٍ هفاّين رمهت را تياى نٌٌذب
4ب حذاقل پٌج ًوًَِ پيشًَذ ٍ پٌج ًوًَِ پسًَذ هصغلح اًگليسی در ػلَم رمهت را ًام تثزًذب
5ب هؼٌی ّز يک اس پيشًَذّا ٍ پسًَذّای ًام تزدُ شذُ را تياى نٌٌذب
6ب هؼادل ّای اختصارات هتذاٍل در ػلَم رمهت را تياى نٌٌذب
7ب هؼٌی ٍاصُ ّای اًگليسی تخصصی در حَسُ هَس

تْذاشت را تياى نٌٌذب

8ب اصَل خَاًذى ٍ درک هتَى اًگليسی تخصصی حَسُ رمهت را تَضيح دٌّذب
9ب اصَل تزجوِ هتَى اًگليسی تخصصی حَسُ هَس

تْذاشت را شزح دٌّذب

11ب يک هتي تخصصی اًگليسی را تخَاًذ ٍهفَْم ى را درک نٌذب
گريٌ َذف درس
ايي درط تزای داًشجَياى نارشٌاری ارشذ هَس

تْذاشت ارائِ شذُ ارت نِ در تخش ّای ػوذُ ای اس ٍظايف حزفِ ای خَد

اس هٌاتغ ػلوی تِ ستاى اًگليسی ارتفادُ هی نٌٌذب حضَر هٌظن ٍ فؼامًِ داًشجَياى در نمط ٍ اًجام ٍظايف هحَلِ اػن اس ًظزی ٍ
ػولی ،شزط اصلی گذراًذى ايي درط ارتب
عىايیه مًرد بحث
1ب اّويت شٌايی تا ستاى اًگليسی در هقغغ نارشٌاری ارشذ ٍ ًقش ى در هَفقيت حزفِ ای
2ب اصَل ٍاصُ شٌاری در ػلَم رمهت
3ب اصَل خَاًذى ٍ درک هتَى اًگليسی تخصصی حَسُ رمهت
4ب اصَل خمصِ نزدى هتَى اًگليسی تخصصی در حَسُ رمهت

5ب اختصارات هتذاٍل در ػلَم رمهت
6ب پيشًَذّا ٍ پسًَذّای هصغلح اًگليسی در ػلَم رمهت
7ب ٍاصُ ّای اًگليسی تخصصی در حَسُ هَس

تْذاشت ٍ ارتقای رمهت

8ب اصَل تزجوِ هتَى اًگليسی تخصصی حَسُ هَس

تْذاشت ٍ ارتقای رمهت

وحًٌ ارزیابی شرکت کىىذگان
1ب ارسياتی هزحلِ ای تا تؼييي هيشاى حضَر ٍ هشارنت فؼال در نمط ٍ اًجام ٍظايف هحَلِ ()%21
2ب ارسياتی پاياًی شزنت نٌٌذگاى تا ارتفادُ اس رَامت اهتحاًی در پاياى تزم ()%61
3ب ارائِ تزجوِ هتي تخصصی نِ تَرظ هذرط هشخص هی شَد ()%21
زمان ي وحًٌ ارائٍ درس
تا تَجِ تِ هاّيت هَضَع ،جلسات تِ صَرت ًظزی ٍ ػولی تزگشار هی شَدب تزاراط هَضَع ّز جلسِ ،شيَُ ّای رخٌزاًی،
پزرش ٍ پارخ ،تحث گزٍّی ٍ ،نارگاُ هَسشی هَرد ارتفادُ قزار خَاّذ گزفتب
تکالیف داوشجًیان
1ب شزنت هٌظن ٍ فؼامًِ در جلسات نمط
2ب پارخ تِ پزرش ّای عزح شذُ در نمط تَرظ هذرط
3ب اًجام تکاليف ػولی نِ تزای داًشجَياى تؼييي هی شَد
بروامٍ ديرٌ
جلسٍ

جلسٍ

عىًان

اٍل

اًتظارات هتقاتل ارتاد ٍ داًشجَ اس درط ستاى تخصصی

ّشتن

عىًان
ٍاصُ ّای اًگليسی تخصصی هَس

ٍ ارتقای رمهت 2

دٍم

اصَل ٍاصُ شٌاری در ػلَم رمهت

ًْن

خَاًذى هتَى اًگليسی هَس

ٍ ارتقای رمهت 1

رَم

پيشًَذّا ٍ پسًَذّا در هتَى رمهت 1

دّن

خَاًذى هتَى اًگليسی هَس

ٍ ارتقای رمهت 2

چْارم

پيشًَذّا ٍ پسًَذّا در هتَى رمهت 2

ياسدّن

اصَل تزجوِ هتَى تخصصی هَس

ٍ ارتقای رمهت 1

پٌجن

اختصارات هتذاٍل در ػلَم رمهت

دٍاسدّن

اصَل تزجوِ هتَى تخصصی هَس

ٍ ارتقای رمهت 2

ششن

هزٍری تز ٍاصُ ّای اًگليسی تخصصی هَس

ريشدّن

تزرری تحليلی هتَى تزجوِ شذُ داًشجَياى

ّفتن

ٍاصُ ّای اًگليسی تخصصی هَس

تْذاشت

ٍ ارتقای رمهت 1

چْاردّن تزرری تحليلی هتَى تزجوِ شذُ داًشجَياى

