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 تغذیه و علوم غذایی دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

 لوم و  صنایع غذ اییع 4دانشجویان ترم   مخاطبان:                                                      زبان تخصصیعنوان درس : 

 18تا 16 شنبه گویی به سواالت فراگیر:ساعت پاسخ                             واحد 2تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(    

 مریم عزیزی مدرس:        10تا  8شنبه ساعت )روز،ساعت و نیمسال تحصیلی(     زمان ارائه درس:

 زبان عمومی درس و پیش نیاز:

 

 هدف کلی درس :

 هاوم آنمفهرک دور زبان انگلیسی به منظبه  ساختن دانشجویان با متون علمی و تخصصی علوم و صنایع غذاییشنا آ

 و استفاده از مدارک علمی

 

 جلسه اول 

های ها واژ، آشنایی بترجمه متون تخصصی علوم و صنایع غذایی انگلیسی، نو اصول کلی آشنایی با زبا مقدمه

 اختصاصی علوم و صنایع غذایی

 اهداف کلی

 تون اختصاصی علوم و صنایع غذاییما انواع آشنایی دانشجویان ب

 اهداف ویژه

 اشراف دانشجویان به اهمیت درس

 نابع موجود جهت تدریس واحد مذکورم معرفی

 نحوه تدریس و امتحانات گرفته شده

 آشنایی با زبان انگلیسیمقدمه ایی در مورد 

 در پایان دانشجو:

 سر فصل ها را می شناسد (1

 منابع را می شناسد (2

 با دروس ارائه شده در هر جلسه آشنا می شود (3

 با نحوه تدریس آشنا می شود (4

 

 

 جلسه دوم

 از کتب تخصصی علوم و صنایع غذایینگلیسی برگزیده اک مطالب و درراگیری ف

 اهدف

 مطالب انگلیسی ولیهادرک 

 علوم و صنایع غذایی لمیعبا متون آشنایی 

 در پایان دانشجو باید:

 زبان انگلیسی را تا حدی بشناسد رتبط با صنایع غذایی بهممتون بتواند     
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 ومجلسه س

 از کتب تخصصی علوم و صنایع غذایینگلیسی برگزیده اک مطالب و درراگیری فادامه 

 اهدف

 کامل مطالب انگلیسیدرک 

 با متون تخصصی علوم و صنایع غذاییآشنایی 

 در پایان دانشجو باید:

 زبان انگلیسی را تا حدی بشناسد صنایع غذایی به خصصیتمتون بتواند     

 

 مجلسه چهار

 از انگلیسی به فارسی و بالعکس متون تخصصی علوم و صنایع غذاییترجمه 

 اهدف

 اولیه با مباحث ترجمهآشنایی 

 رعایت اصول کلی در بحث ترجمهیادگیری 

 در پایان دانشجو باید:

 کلی در مورد ترجمه متون داشته باشدعات اطال

 

 مجلسه پنج

 از انگلیسی به فارسی و بالعکس متون تخصصی علوم و صنایع غذاییترجمه ادامه 

 اهدف

 اصول کامل ترجمه متون به صورت کامال حرفه ایییادگیری 

 تخصصی متون انگلیسی ترجمه 

 متون فارسی به زبان انگلیسیترجمه 

 در پایان دانشجو باید:

 ته باشدشون انگلیسی به فارسی و بالعکس داصی متجامعی در مورد ترجمه تخصاطالعات 

 

 مجلسه شش

 از انگلیسی به فارسی و بالعکس متون تخصصی علوم و صنایع غذاییترجمه ادامه 

 اهدف

 قوانین کلی در بحث ترجمه یادگیری 

 اصول سرقت ادبی در هنگام ترجمه متونرعایت 

 در پایان دانشجو باید:

 ته باشدبیاموزد و به طور جامع بتواند به متون تخصصی اشراف داشترجمه متون را هر چه کامل تر اصول 

 

 مفتجلسه ه

 حات تخصصی علوم و صنایع غذاییاصطال  و اختصاصی ی معانی واژه هایادگیری 

 اهدف

 اژه های انگلیسیبا وآشنایی 

 و تشخیص واژه های تخصصی علوم و صنایع غذایییادگیری 
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 در پایان دانشجو باید:

 کلی در مورد واژه های انگلیسی و معانی آن ها داشته باشداطاعات 

 

 مهشت جلسه

 حات تخصصی علوم و صنایع غذاییاصطال  و اختصاصی ی معانی واژه هایادگیری ادامه 

 اهدف

 کامل لغات اختصاصی صنایع غذاییگیری یاد

 اصطالحات تخصصی مربوط به رشتهیادگیری 

 در پایان دانشجو باید:

 ستفادهاالت امعنی بیشتر لغات تخصصی علوم و صنایع غذایی را تشخیص دهد و از اصطالحات درست در مقبتواند 

 کند

 

 مجلسه نه

 حات تخصصی علوم و صنایع غذاییاصطال  و اختصاصی ی معانی واژه هایادگیری ادامه 

 اهدف

 کامل لغات اختصاصی صنایع غذاییگیری یادمه داا

 اصطالحات تخصصی مربوط به رشتهیادگیری ادامه 

 در پایان دانشجو باید:

 ستفادهاالت امعنی بیشتر لغات تخصصی علوم و صنایع غذایی را تشخیص دهد و از اصطالحات درست در مقواند تب

 کند

 

 مجلسه ده

 حات تخصصی علوم و صنایع غذاییاصطال  و اختصاصیی معانی واژه هاادگیری یادامه 

 اهدف

 جامع و کامل با کلیه لغات تخصصی صنایع غذاییآشنایی 

 معانی متفاوت واژه ها و استفاده از معنی مناسب در هر جایگاهیادگیری 

 در پایان دانشجو باید:

ایگاه ود در جمتناسب معنی خخیص دهد و هر کدام را شبتواند معانی کلیه لغات تخصصی صنایع غذایی را تباید 

 مناسبی به کار ببرد

 

 مجلسه یازده

  علوم و صنایع غذایینگلیسی تخصصی امتون واندن خ

 اهدف

 متون به زبان انگلیسی ناصول اولیه خواندیادگیری 

 قوانین کلی در هنگام خواندن متونرعایت 

 در پایان دانشجو باید:

 دریگب دای ار یسیلگنا نوتم ندناوخ هیلوا لوصا دیاب
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 مازدهجلسه دو

  علوم و صنایع غذایینگلیسی تخصصی امتون واندن خدامه ا

 اهدف

 و درک مطلب در هنگام خواندن متون انگلیسیفهم 

 به معنی مطالب به طور کامل برای روان خواندن مطلبتسلط 

 و باید:ر پایان دانشجد

 دشاب هتشاد ار ،ییاذغ عیانص یصصخت و یملع نوتم سیلس و ناور ندناوخ یارب یفاک طلست

 

 مجلسه سیزده

  علوم و صنایع غذایینگلیسی تخصصی امتون واندن خادامه 

 اهدف

 جهت درست خواندن متون تغلکامل با تلفظ دقیق هر آشنایی 

در  گاندنشنو جهت تسهیل در فهم معنی لغات برای تلفظ اختصاصی لغات  به صورت )آمریکایی و انگلیسی(رعایت 

 هنگام خواندن متون

 در پایان دانشجو باید:

 دشاب هتشاد ار ،ییاذغ عیانص یصصخت و یملع نوتم سیلس و ناور ندناوخ یارب یفاک طلست

 

 مجلسه چهارده

 رشته علوم و صنایع غذاییتخصصی  انگلیسی مکاتبات

 اهدف

 اولیه مکاتبات به زیان انگلیسیبررسی 

 اصول اولیه نوشتن متن به صورت انگلیسییادگیری 

 در پایان دانشجو باید:

 دنک یسررب ار هداس تابتاکم دناوتب و دریگب دای ار تابتاکم نتشون هیلوا لوصا

 

 

 مجلسه پانزده

 رشته علوم و صنایع غذاییتخصصی  انگلیسی مکاتباته ادام

 اهدف

 امالی لغات جهت روان و سلیس نوشتن مطالب به زیان انگلیسیبا گرامر و آشنایی 

 دقیق مطالب برای هر چه بهتر نوشتن و بسط دادن یک مکاتبهفهم 

 در پایان دانشجو باید:

 دسیونب ار ییا هداس تابتاکم هیلوا و هاتوک تروص هب دناوتب

 

 

 مجلسه شانزده

 رشته علوم و صنایع غذاییتخصصی  انگلیسی مکاتباته ادام
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 فاهد

 امالی لغات جهت روان و سلیس نوشتن مطالب به زیان انگلیسیبا گرامر و آشنایی ادامه 

 دقیق مطالب برای هر چه بهتر نوشتن و بسط دادن یک مکاتبهفهم ادامه 

 در پایان دانشجو باید:

 دنک یسررب و دقن ار اه نآ و دشاب هتشاد طلست یملع تابتاکم رب ییا هفرح الماک تروص هب

 

 مجلسه هفده

 رشته علوم و صنایع غذاییتخصصی  انگلیسی مکاتباته ادام

 اهدف

 صحیح نوشتن مکاتبات به صورت علمیروش 

 ورت اختصاصیصهر مکاتبه به اصول علمی در هنگام نوشتن رعایت 

 در پایان دانشجو باید:

 دنک یسررب و دقن ار اه نآ و دشاب هتشاد طلست یملع تابتاکم رب ییا هفرح الماک تروص هب

 
 

 منابع:

 دعب هب 2015 یاه لاس زا هتشر اب طبترم یصصخت و یملع تالاقم زا هدافتسا

 

 
 

 روش تدریس:

 آموزشی مرتبط به هر قسمتاستفاده از پاورپوینت و فیلم های 

 به صورت تکی و گروهی شرکت دانشجویان در ارائه برخی از مطالب

 قطری می ازطرح پرسش های مختلف از دانشجویان در رابطه با موضوعات مختلف درسی و ورود آن ها به بحث عل

 پرسش و پاسخ

 مطالب تدریس شده در جلسه قبلپرسش از دانشجویان در رابطه با 

 دقیقه 5ه قبل به صورت مرور جلس

 

 وسایل آموزشی :

 وسایل کمک آموزشی مورد نیاز: کامپیوتر، ویدیو پروژکتور و نرم افزار پاور پوینت
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 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول                      نام و امضای مدیر گروه:                                     م عزیزی س: مرینام و امضای مدر

 تاریخ ارسال :                                تاریخ ارسال:                                                                        تاریخ تحویل:                     

 

 

 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر حسب  روش آزمون

 درصد(

 ساعت تاریخ

پرسش و  کوئیز

 پاسخ شفاهی 

%50 /////////////////////////// //////////////////////// 

 مشش هسلج مامتابعد از  20% تستی ترم آزمون میان 

متون ترجمه   ثحب مامتا)

تخصصی علوم و صنایع 

از انگلیسی به  غذایی

 (فارسی و بالعکس

 

 رد لاعف روضح

 سالک

 تیلاعف هئارا

 یسالک یاه

   تشویقی

 نایاپ نومزآ 

 مرت

   75% تستی

 

 : مقررات کالس 

 حضور به موقع در کالس

 رعایت انظباط و عدم غیبت غیر موجه

 احترام به کالس در ساعت درسی

 

 دانشجو:انتظارات از  

 و مولع اب طابترا رد اصوصخ یصصخت نابزانتظار می رود که در پایان ، دانشجویان به مهم ترین مسائل مربوط به 

 صیخشت ار تغل ره تسرد ینعم و دنسانشب ار یصاصتخا یاه هژاو دنناوتب ،دنشاب هتشاد لماک ییانشآ ییاذغ عیانص

 دنسیونب ار ییا هداس تابتاکم هیلوا تروص هب دناوتب و دشاب هتشاد لماک طلست یصصخت نوتم همجرت هب ،دنهد
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 یصصخت نابز جدول زمانبندی درس

 10-8شنبه  روز و ساعت جلسه :
 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1  
 

ترجمه متون تخصصی علوم و  انگلیسی، نو اصول کلی آشنایی با زبا مقدمه

 های اختصاصی علوم و صنایع غذایی، آشنایی با واژهصنایع غذایی

 دکتر عزیزی

2  
 

از کتب تخصصی علوم و صنایع نگلیسی برگزیده اک مطالب و درراگیری ف

 غذایی

 دکتر عزیزی

از کتب تخصصی علوم و نگلیسی برگزیده اک مطالب در و راگیریف ادامه  3

 صنایع غذایی

 دکتر عزیزی

 دکتر عزیزی از انگلیسی به فارسی و بالعکس متون تخصصی علوم و صنایع غذاییترجمه   4

5  

 
از انگلیسی به فارسی و  متون تخصصی علوم و صنایع غذاییترجمه دامه ا

 بالعکس

 دکتر عزیزی

6  

 
از انگلیسی به فارسی و  متون تخصصی علوم و صنایع غذاییترجمه  ادامه

 بالعکس

 دکتر عزیزی

7  

 
حات تخصصی علوم و صنایع اصطال  و اختصاصی ی معانی واژه هایادگیری 

 غذایی

 دکتر عزیزی

8  

 
حات تخصصی علوم و اصطال  و اختصاصی ی معانی واژه هایادگیری ادامه 

 صنایع غذایی

 دکتر عزیزی

9  

 
حات تخصصی علوم و اصطال  و اختصاصی ی معانی واژه هایادگیری  همادا

 صنایع غذایی
 

 دکتر عزیزی

10  

 
حات تخصصی علوم و اصطال  و اختصاصی ی معانی واژه هایادگیری ادامه 

 صنایع غذایی
 

 دکتر عزیزی

11  

 
 دکتر عزیزی  علوم و صنایع غذایینگلیسی تخصصی امتون واندن خ

12  

 
  علوم و صنایع غذایینگلیسی تخصصی امتون واندن خادامه 

 

 دکتر عزیزی

13  

 
  علوم و صنایع غذایینگلیسی تخصصی امتون واندن خ همادا

 

 دکتر عزیزی

14  

 
 دکتر عزیزی رشته علوم و صنایع غذاییتخصصی  انگلیسی مکاتبات

15  

 
 رشته علوم و صنایع غذاییتخصصی  انگلیسی مکاتباتادامه 

 

 دکتر عزیزی

16  

 
 رشته علوم و صنایع غذاییتخصصی  انگلیسی مکاتباتمه ادا
 

 دکتر عزیزی

17  

 
 رشته علوم و صنایع غذاییتخصصی  انگلیسی مکاتباتادامه 

 

 دکتر عزیزی

 


