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   واحد( ثامنی1)2گ 98پزشکی بهمن 1عمومی واحد( ثامنی 1)  98پزشکی مهر  1تخصصی دستپاک واحد( 2) 98پرستاری 2بان عمومیز
   واحد( ثامنی 1) 97بهمن پزشکی  1تخصصی زارع واحد( 2)99زبان پیش پرستاری  شنبه

    دستپاک (واحد1)2گ  97و بهمن  97مهر پزشکی 2تخصصی زبان 

   دستپاک واحد(1) 2 گ 98 مهرپزشکی  2عمومی  

  ( ثامنیواحد 2) 98مهر پزشکی  1تخصصی   غالمی واحد(2)98 اتاق عمل عمومی زبان  وا ثامنی واحد( 2)1گ  99پزشکی مهر  1زبان عمومی واحد( پارسایی 1) 99 هرمفارسی پزشکی 
یک  

 شنبه
 ( ثامنیواحد 2) 97بهمن پزشکی  1تخصصی  ( رحمانیانواحد 1)95عمومی هوشبری  فارسی واحد( پارسایی 1) 99فارسی عمومی علوم 

   ( رحمانیانواحد 1)95عمومی اتاق عمل  فارسی ( رحمانیانواحد 1)96عمومی پرستاری فارسی

ژه   غالمی واحد(2)98 هوشبریعمومی زبان 
 دستپاک واحد( 2) 97شناسی هوشبری 

 دستپاک (واحد2)2گ  98مهرپزشکی  2عمومی    غالمی واحد(2)98عمومی بهداشت زبان 

ان  دستپاکواحد(  2) 98پرستاری 2بان عمومیز
 غالمی واحد( 2)97اتاق عمل 1عمومی

 ن زارع واحد( 2)99زبان پیش پرستاری    دستپاک واحد(1)1گ  99زبان پیش پزشکی مهر 

 دو پارساییواحد(  2) 99فارسی عمومی علوم  پارسایی واحد( 2) 99مهر فارسی پزشکی  دستپاک (واحد2)2گ   97و بهمن  97مهر پزشکی 2تخصصی زبان دستپاک واحد( 2)98پیش پرستاری 
  واحد( ثامنی2)2گ 98پزشکی بهمن 1عمومی   غالمی واحد(2)98 هوشبریعمومی زبان   شنبه

   دستپاک واحد( 2) 3گ 99 علوم آزمایشگاهی زبان پیش ثامنی واحد( 2) 97پرستاری 2زبان عمومی

زبان  ( رحمانیانواحد 2) 96عمومی هوشبری فارسی 
 ثامنی واحد( 5/1)98و علوم   97هوشبری 1عمومی

  

   ( رحمانیانواحد 1)96عمومی پرستاری  فارسی 

 سه  ثامنی واحد(1) 1گ 99پزشکی مهر 1عمومی  غالمی واحد(2) 98عمومی بهداشت زبان  غالمیواحد( 2) 97زبان تخصصی اتاق عمل  غالمی واحد( 2)98اتاق عمل  زبان عمومی
 شنبه

 
 دستپاک واحد(2)1گ  99پیش پزشکی مهر  واحد( دستپاک 2) 98 واژه شناسی هوشبری  ( رحمانیانواحد 1)96اتاق عمل  فارسی

چهار    دستپاک واحد( 2) 3گ  99 علوم آزمایشگاهی زبان پیش 
 شنبه

 ید.اعالم خواهد گرد متعاقباً  محتمل اتتغییر 

 

                                   

 

 



 آموزشی منابع

 گروه هدف تعداد واحد و تاریخ انتشار ناشر نویسنده عنوان کتاب نام رشته ردیف

دانشجویان کلیه  3 . دکتر اکبر صیادکوه و دیگران. سخن شیرین پارسی فارسی عمومی 1
 رشته ها

 .a. Mahboudi, A et al. A preparatory Step toward Reading Comprehension.  Shiraz: Ideh Derakhshan, 1395 پیش نزبا 2
Print. (1-7 + 8-14 Units. 10 + 10 Marks)   

b.Sameni, Mohd. Hadi, and Fatemeh Mollaei. The Art of Living. Shiraz: Avande Andisheh. 2015. Print. (4 
units) (کمک آموزشی) 

 4واحد در  3
ساعت غیر از 
پزشکی و علوم 

 آزمایشگاهی

دانشجویان کلیه 
 رشته ها

 Shokrpour, Nasrin, and Ali Mahboodi. Improving Reading Skills. Tehran: Jungle, 2012. Print. (1-6 +7- 11 units ( 1زبان عمومی ) 3
/ 10 +10 Marks)  

واحد بجز  4
 پزشکی 

 واحد 3

کلیه   دانشجویان
 رشته ها

 Kamyab, Ghodratollah, et al. Reading Science and Medicine in Eng. Esfahan: Jungle, 2012. Print. (5 + 5 units (2زبان عمومی ) 4
/ 10 +10 Marks) کتاب جلد قرمز قدیم 

4 
واحد ورودی 3

 96های  بهمن 

رشته   دانشجویان
 پزشکیهای پیرا

 / Aminlari, Faramarz, et al. Semi Specialized English. Shiraz: Ideh Derakhshan, 2016. Print.(1-6 +7- 11 units (2زبان عمومی ) 5
10 +10 Marks) کتاب جدید  جلد آبی  (5 + 5 units / 10 +10 Marks)   

  دانشجویانفقط  واحد 3
 پزشکی

( 1زبان تخصصی ) 6
 پزشکی

Fazeli, Fatemeh, et al. English for the Students of Medicine. Ed. A. Mahboudi. Shiraz: SMS UP, 1391. Print.  3 پزشکی  دانشجویان 

( 2) زبان تخصصی 7
  پزشکی

a. Zemach, Dorothy E, and Lisa A. Rumisek. Academic Writing: From Paragraph to Essay. Oxford: 
MacMillan, 2011. Print 

b. SUMS' Points on Advance Grammar (Pamphlet)  
c. Arnaudet, Martin, L, and Mary Ellen Barrett. Paragraph Development: A Study Guide for Students of 

English. 2nd ed. Englewood Cliffs: Prentice Hall Regents, 1990. Print. (کمک آموزشی) 

 پزشکی  دانشجویان 3

و واژه زبان تخصصی  8
و  هوشبریشناسیی 

 اتاق عمل

Suzani, Samad Mirza, and Batool Parvaresh.  English for the Students of Anesthesiology. Tehran: Samt, 
2014. (8 Units) 
Managheb, Sayyed Esmaeil. Et al. Terms of Anaesthesiology. Shiraz: Name-ye- Parsi, 1390. 
Shadfar, Zahra. Et al. Clinical Guideline of Surgical Technology. Tehran: Jamea Negar, 1365. 
Internet Sources 

 هوشبریدانشجویان  2
 و اتاق عمل

زبان تخصصی  9
 پرستاری

Kayhani, Alireza, et al.  English for the Students of Nursing. Tehran: Samt, 2013. کتا ب جدید   

 در ترم تحصیلی تدریس شود. (Units 8)حداقل 

  دانشجویان 2
 پرستاری

 زبان تخصصی 10
 بهداشت

Tootoonchi, Mansureh, and Hassan Tootoonchi. English for the Students of Public Health. Shiraz: Shiraz 
University of Medical Sciences Press, 2000. Print. 

حداقل   (8 Units)    در ترم تحصیلی تدریس شود. 

بهداشت  دانشجویان 2
 عمومی

علوم  زبان تخصصی 11
 آزمایشگاهی

Amalsaleh, Ehya, and Mohd Rafatbakhsh. English for the Students of Laboratory Sciences. Tehran: Samt, 
1391.  

علوم  دانشجویان 2
 آزمایشگاهی

  

  

 



 

 شکده های پزشکی و بر اساس سرفصل های مصوب وزارتی می باشد که در بخش آموزش دان وگذشته های کلیه دروس مطابق ترم  ورهطرح د

 موجود است و در صورت نیاز ارایه می گردد.پرستاری 

  از و  گردیدمی بخش ای دی سی ارایه تا کنون به توسط اساتید نیز هر رشته  و ادبیات فارسی انگلیسیطرح درس های مربوط به واحد های زبان

 . دید بارگزاری می گردونه در سامانگذشته ترم 

 اساتید و دانشجویان و امکانات سخت افزاری سایت، بارگزاری امکانات  ، تعداد دانشجویان،ماهیت درس بربنادر گروه زبان  دروس هروش ارائ

شیوه های تعاملی بر اساس نظر استاد تعیین می گردد و گزارش آن ها به قیاسی و استقرایی می باشد که کلی انواع روش های طیفی از شامل 

 متعاقباً اعالم می گردد.

 های مختلف پی  ، فایل، ویدِئوصورت پاورپوینت صداگذاری شدهبا بهترین شیوه ممکن و ه، استاد و دانشجو ادانشگمحتوا با توجه به امکانات  دتولی

   صورت واهد گرفت. تیدغیره توسط اسا و ، اسکورم، ورد و برنامه های ادوب کانکت دی اف

 گردید. غاین نامه به کلیه مدرسین بخش زبان جهت برنامه ریزی درسی و در نظر گرفتن موارد فوق ابال   

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر محمد هادی ثامنی

 مدیر گروه زبان

10/6/1399   


