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 غذایی صنایعتغذیه و علوم  دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

 علوم و  صنایع غذ ایی رمهاچدانشجویان ترم   مخاطبان:                                                      زبان تخصصیعنوان درس : 

 14-16 شنبه ت پاسخگویی به سواالت فراگیر:ساع                             واحد 2  :تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد( 

 مریم عزیزیدکتر  مدرس:       1911-1411دوم   مسالین  14-16شنبه )روز،ساعت و نیمسال تحصیلی(     زمان ارائه درس:

 زبان عمومی درس و پیش نیاز:

 

 هدف کلی درس :

نظور درک مفهوم آنآشنا ساختن دانشجویان با متون علمی و تخصصی علوم و صنایع غذایی به زبان انگلیسی به م

 ها و استفاده از مدارک علمی

 

  )هدف یک جلسه هر جهت  ( :جلسات کلی اهداف

های انگلیسی، ترجمه متون تخصصی علوم و صنایع غذایی، آشنایی با واژه نمقدمه و اصول کلی آشنایی با زبا. 1

 اختصاصی علوم و صنایع غذایی

 ییغذا عیعلوم و صنا یاز کتب تخصص دهیبرگز یسیو درک مطالب انگل یریفراگ. 2

 ییغذا عیعلوم و صنا یاز کتب تخصص دهیبرگز یسیو درک مطالب انگل یریادامه فراگ. 3

 و بالعکس یبه فارس یسیاز انگل ییغذا عیعلوم و صنا یمتون تخصص ترجمه. 4

 و بالعکس یبه فارس یسیاز انگل ییغذا عیعلوم و صنا یترجمه متون تخصص ادامه. 5

 و بالعکس یبه فارس یسیاز انگل ییغذا عیعلوم و صنا یترجمه متون تخصص ادامه. 6

 ییغذا عیعلوم و صنا یو  اصطالحات تخصص یاختصاص  یواژه ها یمعان یریادگی. 7

 ییغذا عیعلوم و صنا یو  اصطالحات تخصص یاختصاص  یواژه ها یمعان یریادگی ادامه. 8

 ییغذا عیعلوم و صنا یو  اصطالحات تخصص یاختصاص  یواژه ها یمعان یریادگی ادامه. 9

 ییغذا عیعلوم و صنا یو  اصطالحات تخصص یاختصاص یواژه ها یمعان یریادگی ادامه. 11

  ییغذا عیعلوم و صنا یتخصص یسیخواندن متون انگل. 11

  ییغذا عیعلوم و صنا یتخصص یسیخواندن متون انگل ادامه. 12

  ییغذا عیعلوم و صنا یتخصص یسیخواندن متون انگل ادامه. 13

 ییغذا عیرشته علوم و صنا یتخصص یسیانگل مکاتبات. 14

 ییغذا عیرشته علوم و صنا یتخصص یسیمکاتبات انگل ادامه. 15

 ییغذا عیرشته علوم و صنا یتخصص یسیمکاتبات انگل ادامه. 16

 ترم انیپا آزمون. 17

 

 جلسه اول 

های انگلیسی، ترجمه متون تخصصی علوم و صنایع غذایی، آشنایی با واژه نمقدمه و اصول کلی آشنایی با زبا

 اختصاصی علوم و صنایع غذایی

 اهداف کلی

 متون اختصاصی علوم و صنایع غذاییا انواع آشنایی دانشجویان ب

 ژهاهداف وی

 اشراف دانشجویان به اهمیت درس
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 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

 آشنا می شودبا نحوه تدریس  (4

 

 جلسه دوم

 فراگیری و درک مطالب انگلیسی برگزیده از کتب تخصصی علوم و صنایع غذایی

 کلی اهدف

 فراگیری و درک مطالب انگلیسی برگزیده از کتب تخصصی علوم و صنایع غذایی

 اهداف ویژه

 مطالب انگلیسی اولیهدرک 

 علوم و صنایع غذایی علمیآشنایی با متون 

 و باید:در پایان دانشج

 بتواند متون مرتبط با صنایع غذایی به زبان انگلیسی را تا حدی بشناسد    

 

 ومجلسه س

 فراگیری و درک مطالب انگلیسی برگزیده از کتب تخصصی علوم و صنایع غذاییادامه 

 کلی اهدف

 فراگیری و درک مطالب انگلیسی برگزیده از کتب تخصصی علوم و صنایع غذاییادامه 

 اهداف ویژه

 رک کامل مطالب انگلیسید

 آشنایی با متون تخصصی علوم و صنایع غذایی

 در پایان دانشجو باید:

 بتواند متون تخصصی صنایع غذایی به زبان انگلیسی را تا حدی بشناسد    

 

 مجلسه چهار

 ترجمه متون تخصصی علوم و صنایع غذایی از انگلیسی به فارسی و بالعکس

 کلی اهدف

 وم و صنایع غذایی از انگلیسی به فارسی و بالعکسترجمه متون تخصصی عل

 اهداف ویژه

 آشنایی اولیه با مباحث ترجمه

 یادگیری رعایت اصول کلی در بحث ترجمه

 در پایان دانشجو باید:

 اطالعات کلی در مورد ترجمه متون داشته باشد
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 مجلسه پنج

 ی و بالعکسادامه ترجمه متون تخصصی علوم و صنایع غذایی از انگلیسی به فارس

 کلی اهدف

 ادامه ترجمه متون تخصصی علوم و صنایع غذایی از انگلیسی به فارسی و بالعکس

 اهداف ویژه

 یادگیری اصول کامل ترجمه متون به صورت کامال حرفه ایی

 ترجمه تخصصی متون انگلیسی 

 ترجمه متون فارسی به زبان انگلیسی

 در پایان دانشجو باید:

 ترجمه تخصصی متون انگلیسی به فارسی و بالعکس داشته باشد اطالعات جامعی در مورد

 

 مجلسه شش

 ادامه ترجمه متون تخصصی علوم و صنایع غذایی از انگلیسی به فارسی و بالعکس

 کلی اهدف

 ادامه ترجمه متون تخصصی علوم و صنایع غذایی از انگلیسی به فارسی و بالعکس

 اهداف ویژه

 مه یادگیری قوانین کلی در بحث ترج

 رعایت اصول سرقت ادبی در هنگام ترجمه متون

 در پایان دانشجو باید:

 اصول ترجمه متون را هر چه کامل تر بیاموزد و به طور جامع بتواند به متون تخصصی اشراف داشته باشد

 

 مجلسه هفت

 اصطالحات تخصصی علوم و صنایع غذایی یادگیری معانی واژه های  اختصاصی و 

 کلی اهدف

 اصطالحات تخصصی علوم و صنایع غذایی معانی واژه های  اختصاصی و  یادگیری

 اهداف ویژه

 آشنایی با واژه های انگلیسی

 یادگیری و تشخیص واژه های تخصصی علوم و صنایع غذایی

 در پایان دانشجو باید:

 اطاعات کلی در مورد واژه های انگلیسی و معانی آن ها داشته باشد

 

 مجلسه هشت

 اصطالحات تخصصی علوم و صنایع غذایی ی معانی واژه های  اختصاصی و ادامه یادگیر

 کلی اهدف

 اصطالحات تخصصی علوم و صنایع غذایی ادامه یادگیری معانی واژه های  اختصاصی و 

 اهداف ویژه

 یادگیری کامل لغات اختصاصی صنایع غذایی
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 یادگیری اصطالحات تخصصی مربوط به رشته

 در پایان دانشجو باید:

تواند معنی بیشتر لغات تخصصی علوم و صنایع غذایی را تشخیص دهد و از اصطالحات درست در مقاالت استفاده ب

 کند

 

 مجلسه نه

 اصطالحات تخصصی علوم و صنایع غذایی یادگیری معانی واژه های  اختصاصی و ادامه 

 کلی اهدف

 و صنایع غذاییاصطالحات تخصصی علوم  ادامه یادگیری معانی واژه های  اختصاصی و 

 اهداف ویژه

 یادگیری کامل لغات اختصاصی صنایع غذاییادامه 

 یادگیری اصطالحات تخصصی مربوط به رشتهادامه 

 در پایان دانشجو باید:

واند معنی بیشتر لغات تخصصی علوم و صنایع غذایی را تشخیص دهد و از اصطالحات درست در مقاالت استفاده بت

 کند

 

 مجلسه ده

 اصطالحات تخصصی علوم و صنایع غذایی یری معانی واژه های اختصاصی و یادگادامه 

 کلی اهدف

 اصطالحات تخصصی علوم و صنایع غذایی ادامه یادگیری معانی واژه های اختصاصی و 

 اهداف ویژه

 آشنایی جامع و کامل با کلیه لغات تخصصی صنایع غذایی

 ناسب در هر جایگاهیادگیری معانی متفاوت واژه ها و استفاده از معنی م

 در پایان دانشجو باید:

خیص دهد و هر کدام را متناسب معنی خود در جایگاه شباید بتواند معانی کلیه لغات تخصصی صنایع غذایی را ت

 مناسبی به کار ببرد

 

 مجلسه یازده

 خواندن متون انگلیسی تخصصی علوم و صنایع غذایی 

 کلی اهدف

 و صنایع غذایی خواندن متون انگلیسی تخصصی علوم 

 اهداف ویژه

 متون به زبان انگلیسی نیادگیری اصول اولیه خواند

 رعایت قوانین کلی در هنگام خواندن متون

 در پایان دانشجو باید:

 باید اصول اولیه خواندن متون انگلیسی را یاد بگیرد
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 مازدهجلسه دو

 خواندن متون انگلیسی تخصصی علوم و صنایع غذایی ادامه 

 کلی اهدف

 ادامه خواندن متون انگلیسی تخصصی علوم و صنایع غذایی 

 اهداف ویژه

 فهم و درک مطلب در هنگام خواندن متون انگلیسی

 تسلط به معنی مطالب به طور کامل برای روان خواندن مطلب

 در پایان دانشجو باید:

 باشد داشته ، راتسلط کافی برای خواندن روان و سلیس متون علمی و تخصصی صنایع غذایی

 

 مجلسه سیزده

 ادامه خواندن متون انگلیسی تخصصی علوم و صنایع غذایی 

 کلی اهدف

 ادامه خواندن متون انگلیسی تخصصی علوم و صنایع غذایی 

 اهداف ویژه

 جهت درست خواندن متون لغتآشنایی کامل با تلفظ دقیق هر 

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

 هنگام خواندن متون

 در پایان دانشجو باید:

 داشته باشد ، راتسلط کافی برای خواندن روان و سلیس متون علمی و تخصصی صنایع غذایی

 

 مجلسه چهارده

 مکاتبات انگلیسی تخصصی رشته علوم و صنایع غذایی

 کلی اهدف

 شته علوم و صنایع غذاییمکاتبات انگلیسی تخصصی ر

 اهداف ویژه

 بررسی اولیه مکاتبات به زیان انگلیسی

 یادگیری اصول اولیه نوشتن متن به صورت انگلیسی

 در پایان دانشجو باید:

 واند مکاتبات ساده را بررسی کندتاصول اولیه نوشتن مکاتبات را یاد بگیرد و ب

 

 مجلسه پانزده

 ه علوم و صنایع غذاییادامه مکاتبات انگلیسی تخصصی رشت

 کلی اهدف

 ادامه مکاتبات انگلیسی تخصصی رشته علوم و صنایع غذایی

 اهداف ویژه

 آشنایی با گرامر و امالی لغات جهت روان و سلیس نوشتن مطالب به زیان انگلیسی
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 فهم دقیق مطالب برای هر چه بهتر نوشتن و بسط دادن یک مکاتبه

 در پایان دانشجو باید:

 صورت کوتاه و اولیه مکاتبات ساده ایی را بنویسدبتواند به 

 

 مجلسه شانزده

 ادامه مکاتبات انگلیسی تخصصی رشته علوم و صنایع غذایی

 کلی اهدف

 ادامه مکاتبات انگلیسی تخصصی رشته علوم و صنایع غذایی

 اهداف ویژه

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

 فهم دقیق مطالب برای هر چه بهتر نوشتن و بسط دادن یک مکاتبهادامه 

 در پایان دانشجو باید:

 به صورت کامال حرفه ایی بر مکاتبات علمی تسلط داشته باشد و آن ها را نقد و بررسی کند

 

 مجلسه هفده

 پایان ترمزمون آ

 کلی اهدف

 رمپایان تزمون آ

 اهداف ویژه

 روش صحیح نوشتن مکاتبات به صورت علمی

 رعایت اصول علمی در هنگام نوشتن هر مکاتبه به صورت اختصاصی

 در پایان دانشجو باید:

 به صورت کامال حرفه ایی بر مکاتبات علمی تسلط داشته باشد و آن ها را نقد و بررسی کند

 
 

 نابع:م

 به بعد 2115استفاده از مقاالت علمی و تخصصی مرتبط با رشته از سال های 

 

 
 

 :سیروش تدر

 یآموزش یها لمیشده و ف یصداگذار نتیو ارائه دروس توسط پاورپو دیبودن: استفاده از سامانه نو یصورت مجاز در

 مرتبط به هر قسمت

  دیدر سامانه نو یو گروه یاز مطالب به صورت تک یدر ارائه برخ انیدانشجو شرکت
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 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول                      نام و امضای مدیر گروه:                                     س: مریم عزیزی نام و امضای مدر

 تاریخ ارسال :                                  تاریخ ارسال:                                                                      تاریخ تحویل:                     

 

 قیاز طر یو ورود آن ها به بحث علم یدر رابطه با موضوعات مختلف درس انیمختلف از دانشجو یپرسش ها طرح

 نیپرسش و پاسخ به صورت آنال

  دیقبل از شروع  بحث جد قهیدق 5جلسه قبل  مرور

 یو بحث گروهپرسش و پاسخ  ،یو عکسهای آموزش لمیف نت،یاستفاده از پاورپو ،یبودن: سخنران یصورت حضور در

 در کالس

 

 : یآموزش لیوسا

و  storylineنرم افزار  یکالس به صورت مجاز یو در صورت برگزار دئوپروژکتوریو و نتیبرد، نرم افزار پاورپو تیوا

 دیسامانه نو

 
 

 

 شیابی سنجش و ارز

سهم از نمره کل)بر  روش آزمون

 حسب درصد(

 ساعت تاریخ

پرسش و پاسخ  کوئیز

 شفاهی 

 14-16 جلسات یتمام %51

 14-16 9/12/99 21% تستی ترم آزمون میان 

حضور فعال در 

 کالس

ارائه فعالیت 

 های کالسی

 14-16 جلسات یتمام تشویقی

 13:31-15:31 19/3/1411 75% تستی آزمون پایان ترم 
 

 : مقررات کالس 

موجه و احترام به کالس در  ریغ بتیانظباط و عدم غ تیبودن: حضور به موقع در کالس، رعا یدر صورت حضور

 یساعت درس

 مطرح شده فیبه سواالت و تکال ییو پاسخگو دیدر سامانه نو یحضور کیبودن: ت یصورت مجاز در

 انتظارات از دانشجو: 

زبان تخصصی خصوصا در ارتباط با علوم و ترین مسائل مربوط به انتظار می رود که در پایان ، دانشجویان به مهم 

صنایع غذایی آشنایی کامل داشته باشند، بتوانند واژه های اختصاصی را بشناسند و معنی درست هر لغت را 

تشخیص دهند، به ترجمه متون تخصصی تسلط کامل داشته باشد و بتواند به صورت اولیه مکاتبات ساده ایی را 

 بنویسند
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 زبان تخصصی جدول زمانبندی درس

 14-16شنبه  روز و ساعت جلسه :

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1 27/11/99 
 

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

 ای اختصاصی علوم و صنایع غذاییهصنایع غذایی، آشنایی با واژه

 دکتر عزیزی

راگیری و درک مطالب انگلیسی برگزیده از کتب تخصصی علوم و صنایع ف 4/11/99 2

 غذایی

 دکتر عزیزی

ادامه فراگیری و درک مطالب انگلیسی برگزیده از کتب تخصصی علوم و  11/11/99 3

 صنایع غذایی

 دکتر عزیزی

انگلیسی به فارسی و  ترجمه متون تخصصی علوم و صنایع غذایی از 18/11/99 4

 بالعکس

 دکتر عزیزی

5 25/11/99 

 
ادامه ترجمه متون تخصصی علوم و صنایع غذایی از انگلیسی به فارسی و 

 بالعکس

 دکتر عزیزی

6 2/12/99 

 
ترجمه متون تخصصی علوم و صنایع غذایی از انگلیسی به فارسی و ادامه 

 بالعکس

 دکتر عزیزی

7 9/12/99 

 
حات تخصصی علوم و صنایع اصطال یادگیری معانی واژه های  اختصاصی و 

 غذایی

 دکتر عزیزی

8 16/12/99 

 
اصطالحات تخصصی علوم و  یادگیری معانی واژه های  اختصاصی و ادامه 

 صنایع غذایی

 دکتر عزیزی

9 23/12/99 

 
اصطالحات تخصصی علوم و  ادامه یادگیری معانی واژه های  اختصاصی و 

 صنایع غذایی
 

 دکتر عزیزی

11 31/12/99 

 
اصطالحات تخصصی علوم و  ای  اختصاصی و یادگیری معانی واژه هادامه 

 صنایع غذایی
 

 دکتر عزیزی

11 14/1/1411 

 
 دکتر عزیزی خواندن متون انگلیسی تخصصی علوم و صنایع غذایی 

12 21/1/1411 

 
 خواندن متون انگلیسی تخصصی علوم و صنایع غذایی ادامه 

 

 دکتر عزیزی

13 28/1/1411 

 
 ادامه خواندن متون انگلیسی تخصصی علوم و صنایع غذایی 

 

 ر عزیزیدکت

14 4/2/1411 

 
 دکتر عزیزی مکاتبات انگلیسی تخصصی رشته علوم و صنایع غذایی

15 11/2/1411 

 
 مکاتبات انگلیسی تخصصی رشته علوم و صنایع غذاییادامه 

 

 دکتر عزیزی

16 18/2/1411 

 
 مکاتبات انگلیسی تخصصی رشته علوم و صنایع غذاییادامه 

 

 دکتر عزیزی

17 19/3/1411 

 
 پایان ترمزمون آ
 

 دکتر عزیزی

 


