
 

 زبان تخصصی  نام درس:

 

 توانمندی های هدف: 

توانایی خواندن و درک متون تخصصی رشته تغذیه به زبان اگلیسی و همچنین ترجمه متون گفته شده به زبان 

 فارسی به شیوه قابل درک

 

 اهداف پایان درس: 

 تسلط به واژه های انگلیسی مرتبط با رشته تغذیه -

 توانایی فهم صحیح متون انگلیسی رشته -

 توانایی مطالعه و درک کتب رفرنس رشته در مقطع کارشناسی -

 توانایی ترجمه متون مرتبط با رشته -

 مطالب علمی ارایه شده در کنگره های به زبان انگلیسیرئوس توانایی فهم  -

 شناخت لغات مصطلح در مقاالت علمی مرتبط -

 

 حرکتی:اهداف روانی 

 انجام یک ارایه کوتاه به زبان انگلیسی در حوزه تغذیه -

 توانایی مطالعه و ارائه یک مقاله به زبان انگلیسی در کالس -

 

 

 

 متد سرفصل
زمان مورد 

 نیاز
 مراجع وسایل کمک آموزشی

منابع، نحوه  اهداف، معرفی.1
تدریس، سرفصلها و چگونگی 

 پاور پوینت ساعت 2 سخنرانی



و  ارایه به زبان انگلیسی
 مشخص کردن زمان ارائه

انگلیسی  -1
ی برا

دانشجویان 
رشته تغذیه. 

ابوالقاسم 
 جزایری

2- Krauses’ 
Food, 

Nutrition 
and Diet 
therapy, 

Ed. th12 
مقاالت جدید  -3

منتشر شده 
در ژورنالهای 

معتبر رشته 
 علوم تغذیه

خواندن و ترجمه درک  -2
مطلب مرتبط با موضوع 

 پروتئین ها در کتاب 

سخنرانی و 
مشارکت 
 دانشجویان

 ساعت 2
تصویر و یا  -کتاب و تخته

 پاور پوینت -فیلم مرتبط

حل تمرینهای مرتبط با -3
مبحث پروتئین و ارائه 

 دانشجویی

سخنرانی 
ومشارکت 
 دانشجویان

 ساعت 2
تصویر و یا  -کتاب و تخته

 پاور پوینت -فیلم مرتبط

خواندن و ترجمه مبحث -4
پروتئینها در کتاب رفرنس و 

 ارائه دانشجویان

سخنرانی 
ومشارکت 
 دانشجویان

 ساعت 2
تصویر و یا  -کتاب و تخته

 پاور پوینت -فیلم مرتبط

خواندن و ترجمه درک  -5
مطلب مرتبط با موضوع 
 کربوهیدرات ها در کتاب 

سخنرانی 
ومشارکت 

 جویاندانش
 ساعت 2

تصویر و یا  -کتاب و تخته
 پاور پوینت -فیلم مرتبط

حل تمرینهای مرتبط با -6
و ارائه  کربوهیدراتمبحث 

 دانشجویی

سخنرانی 
ومشارکت 
 دانشجویان

 ساعت 2
تصویر و یا  -کتاب و تخته

 پاور پوینت -فیلم مرتبط

خواندن و ترجمه مبحث -7
 کربوهیدرات در کتاب رفرنس

 و ارائه دانشجویان

سخنرانی 
ومشارکت 
 دانشجویان

 ساعت 2
تصویر و یا  -کتاب و تخته

 پاور پوینت -فیلم مرتبط

خواندن و ترجمه درک  -8
مطلب مرتبط با موضوع چربی 

 در کتاب 

سخنرانی 
ومشارکت 
 دانشجویان

 ساعت 2
تصویر و یا  -کتاب و تخته

 پاور پوینت -فیلم مرتبط

حل تمرینهای مرتبط با -9
و ارائه  چربیمبحث 

 دانشجویی

سخنرانی 
ومشارکت 
 دانشجویان

ساعت 2  
تصویر و یا  -کتاب و تخته

 پاور پوینت -فیلم مرتبط
 

خواندن و ترجمه مبحث -11
چربی در کتاب رفرنس و ارائه 

 دانشجویان

سخنرانی 
ومشارکت 
 دانشجویان

ساعت 2  
تصویر و یا  -کتاب و تخته

 پاور پوینت -مرتبطفیلم 
 

خواندن و ترجمه درک  -11
 مطلب مرتبط با موضوع 

 آب در کتاب 

سخنرانی 
ومشارکت 
 دانشجویان

ساعت 2  
تصویر و یا  -کتاب و تخته

 پاور پوینت -فیلم مرتبط
 



حل تمرینهای مرتبط با -12
 و ارائه دانشجویی آبمبحث 

سخنرانی 
ومشارکت 
 دانشجویان

ساعت 2  
تصویر و یا  -کتاب و تخته

 پاور پوینت -فیلم مرتبط
 

خواندن و ترجمه مبحث -13
آب در کتاب رفرنس و ارائه 

 دانشجویان

سخنرانی 
ومشارکت 
 دانشجویان

ساعت 2  
تصویر و یا  -کتاب و تخته

 پاور پوینت -فیلم مرتبط
 

درک مطلب و ترجمه  -14
 مقاله اول

سخنرانی 
ومشارکت 
 دانشجویان

ساعت 2  
تصویر و یا  -کتاب و تخته

 پاور پوینت -فیلم مرتبط
 

درک مطلب و ترجمه  -15
 مقاله اول

سخنرانی 
ومشارکت 
 دانشجویان

ساعت 2  
تصویر و یا  -کتاب و تخته

 پاور پوینت -فیلم مرتبط
 

درک مطلب و ترجمه  -16
 مقاله دوم

سخنرانی 
ومشارکت 
 دانشجویان

ساعت 2  
تصویر و یا  -کتاب و تخته

 پوینتپاور  -فیلم مرتبط
 

درک مطلب و ترجمه  -17
 مقاله دوم

سخنرانی 
ومشارکت 
 دانشجویان

ساعت 2  
تصویر و یا  -کتاب و تخته

 پاور پوینت -فیلم مرتبط
 

 

  :کار/ تجربه/ تکالیف عملی

زمان خواندن متون، ترجمه و حل تمرینها مشارکت داشته باشند. ضمنا هر دانشجویان موظف هستند در کلیه 

 دانشجو یک ارائه شفاهی با موضوع تغذیه و مقاله ای مرتبط با آن را در طول ترم انجام میدهد. 

 

  ارزشیابی درس:

 و ارزشیابی نهاییارایه کالسی دانشجو، میزان مشارکت در کالس 

 

 

 



 

 


