بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده :منابع طبیعی و محیط زیست

نام درس :زبان تخصصی

رشته:

گرایش:

تعداد واحد نظری2 :

نام مدرس :دکتر هانیه نیکومرام

مقطع:

تعداد واحد عملی0 :

تمام وقت  نیمه وقت مدعو

عنوان درس پیشنیاز.......... :

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :
رئوس مطالب
هفته اول
هفته دوم
هفته سوم

چگونگي معرفي به زبان انگليسي -مواردي كه حتماً بايد در  CVبه زبان انگليسي قرار گيرد -نام رشته ،دانشكده ،واحد و مواردي از
اين قبيل به زبان انگليسي
معرفي دستورالعمل استقرار و كاربرد  HSE-MSاز ديد  ،E&P Forumضرورت آن و بررسي مدل مفهومي به زبان انگليسي (شامل 7
الزام)
 -1الزام اول (بحث و بررسي به زبان انگليسي) – درك مطلب ،واژههاي تخصصي به همراه ترجمه متن اختصاص داده شده براي
ترجمه

هفته چهارم

 -2الزام دوم (تمام موارد ذكر شده در باال)

هفته پنجم

 -3الزام سوم (تمام موارد ذكر شده در مورد الزام اول )

هفته ششم

 -4الزام چهارم (تمام موارد ذكر شده در مورد الزام اول) به همراه ذكر فرآيند صحيح مديريت ريسك و تفاوت مديريت با ارزيابي
ريسك و شناسايي خطر و تفاوت واژههاي تخصصي به زبان انگليسي

هفته هفتم

ادامه الزام چهارم و ترجمه متن

هفته هشتم

 -5الزام پنجم (بحث و بررسي به زبان انگليسي) – درك مطلب ،واژههاي تخصصي

هفته نهم

ادامه الزام پنجم (بحث در مورد رويه و دستورالعمل  – HSEتفاوت آنها – آشنايي با نمونههاي واقعي به زبان انگليسي) و ترجمه متن

هفته دهم
هفته یازدهم
هفته دوازدهم

 -6الزام ششم (بحث و بررسي به زبان انگليسي) – درك مطلب ،واژه هاي تخصصي به همراه ترجمه متن اختصاص داده شده براي
ترجمه
 -7الزام هفتم (تمام موارد ذكر شده در باال)
 -8ارائه دو مبحث  LOTO Programو  Manual Handingجهت آشنايي دانشجويان با واژههاي تخصصي و چگونگي ارائه
اساليدها براي جلسات آتي
ارائه دانشجويان به صورت اجباري به منظور تقويت  Speakingو نحوه ارائه به زبان انگليسي .با توجه به تعداد دانشجويان ،اختصاص

هفته سیزدهم

 4جلسه ضروري است .الزم به ذكر است در برخي موارد ،مطالب و اساليدها به صورت آماده در اختيار دانشجويان قرار ميگيرد و

الی شانزدهم

فقط از آنها خواسته ميشود كه خود را براي ارائه به زبان انگليسي آماده كنند .ارائه در خصوص موضوعات تخصصي از قبيل
 CDM ،Ergonomics ،H2S Awareness ،PTW ،Confined Spaceو ...است.

هفته هفدهم
توجه:

جلسه امتحان پايان ترم

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا تو سط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:
منابع مطالعاتی.1:

