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 : درس اهداف كلي
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 انگلیسیهای ترجمه متون تخصصی  مهارتآشنایی دانشجویان با  .3

 ها و متضادهای آنها و مترادف اصطالحات و واژگان تخصصی رشتهآشنایی دانشجویان با  .4
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 دوم*جلسه 

 رضا بصیریان جهرمینام مدرس: 
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 .متن انتخابی را به درستی ترجمه نماید -4
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 جلسه پنجم*

 رضا بصیریان جهرمینام مدرس: 

 The Role of Medical Librariansعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي: 
 دانشجو باید بتواند

 درستی تلفظ نماید.واژگان جدید درس را به  -1
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 .متن انتخابی را به درستی ترجمه نماید -4
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 جلسه ششم*

 رضا بصیریان جهرمینام مدرس: 

 A web-based Library Consult Service for Evidence-based Medicineعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي: 
 دانشجو باید بتواند
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 .متن انتخابی را به درستی ترجمه نماید -4
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 وایت برد، ویدئو پروژکتور وسيله كمك آموزشي:

 

 جلسه هفتم*

 رضا بصیریان جهرمینام مدرس: 

 Medical Meta-search Databasesعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي: 
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 های مربوط به درس را در زمان مقرر حل نماید. تمرین -5

 ای از درس را به زبان انگلیسی بیان کند. خالصه -6
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 هشتمجلسه *

 رضا بصیریان جهرمینام مدرس: 

 عنوان مبحث: 

 Evaluated Medical Directoriesاهداف اختصاصي: 
 دانشجو باید بتواند

 واژگان جدید درس را به درستی تلفظ نماید. -1

 .متن انتخابی را روان و سلیس قرائت کند -2

 .ها و متضادهای واژگان مهم به کار رفته در متن را بنویسد مترادف -3

 .متن انتخابی را به درستی ترجمه نماید -4

 های مربوط به درس را در زمان مقرر حل نماید. تمرین -5

 ای از درس را به زبان انگلیسی بیان کند. خالصه -6
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 جلسه نهم*

 رضا بصیریان جهرمینام مدرس: 

 Benefits of Internetعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي: 
 دانشجو باید بتواند

 واژگان جدید درس را به درستی تلفظ نماید. -1

 .متن انتخابی را روان و سلیس قرائت کند -2

 .ها و متضادهای واژگان مهم به کار رفته در متن را بنویسد مترادف -3

 .متن انتخابی را به درستی ترجمه نماید -4

 های مربوط به درس را در زمان مقرر حل نماید. تمرین -5
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 جلسه دهم*

 رضا بصیریان جهرمینام مدرس: 
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 رضا بصیریان جهرمینام مدرس: 

 Problems with the Traditional Publishing Modelعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي: 
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 .متن انتخابی را روان و سلیس قرائت کند -2
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 جلسه دوازدهم*

 رضا بصیریان جهرمینام مدرس: 
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 اهداف اختصاصي: 
 دانشجو باید بتواند
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 جلسه سيزدهم*

 رضا بصیریان جهرمینام مدرس: 

 Best Place for Clinical Librariansعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي: 
 دانشجو باید بتواند
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 جلسه چهاردهم*

 رضا بصیریان جهرمینام مدرس: 

 Clinical Librarians: A UK Experienceعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي: 
 دانشجو باید بتواند

 واژگان جدید درس را به درستی تلفظ نماید. -1
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 .متن انتخابی را به درستی ترجمه نماید -4

 های مربوط به درس را در زمان مقرر حل نماید. تمرین -5

 ای از درس را به زبان انگلیسی بیان کند. خالصه -6
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 جلسه پانزدهم*

 رضا بصیریان جهرمینام مدرس: 

 The Learning Curve عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي: 
 دانشجو باید بتواند

 واژگان جدید درس را به درستی تلفظ نماید. -1

 .متن انتخابی را روان و سلیس قرائت کند -2

 .ها و متضادهای واژگان مهم به کار رفته در متن را بنویسد مترادف -3

 .متن انتخابی را به درستی ترجمه نماید -4

 های مربوط به درس را در زمان مقرر حل نماید. تمرین -5
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 جلسه شانزدهم*

 رضا بصیریان جهرمینام مدرس: 

 Using Standards to Make Your Caseعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي: 
 دانشجو باید بتواند

 درستی تلفظ نماید.واژگان جدید درس را به  -1

 .متن انتخابی را روان و سلیس قرائت کند -2

 .ها و متضادهای واژگان مهم به کار رفته در متن را بنویسد مترادف -3

 .متن انتخابی را به درستی ترجمه نماید -4
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