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۱ 

 Three articles introduced by the Department of Foreign 

Languages. 
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Medical Terminology-8th Edition (Parts 1 & 2)  
  Author: Barbara Jonson Cohen  

  Publisher: Wolters Kluwer, 2017                   
هاي هر بخش تمركز كرده و مطالب آن را فراگيرند اما در آزمون نهايي، شود دانشجويان روي تمامي قسمتپيشنهاد مي

 خواهد بود.  Affixes, Roots & Key termsتكيه اصلي روي 
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Oxford English for Careers: Medicine 1 
Author: Sam McCarter 

Publisher: OUP 

 

سه  هدف از این کتاب، آموزش مهارتهای شنیداری، نوشتاری، گفتاری و ارایه سخنرانی می باشد. 

فصل که توسط گروه اعالم می شود از کتاب باید توسط تمامی استادان برای تمرین نوشتن مورد توجه 

 که سه مورد آن در کالس انجام می شود.تمرین نوشتن دارد  8تا  6قرار گیرد. هر کالس بین 
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  فرهنگ واژگان براي اين سطح
 

 

 براي مطالب عمومي
Oxford Advanced Learner’s Dictionary 

 
۱ 

 

 براي مطالب تخصصي
Mosby’s Medical, Nursing and Allied Health Dictionary 

۲ 

 

 براي مطالب تخصصي
Dorland’s Illustrated Medical Dictionary 

 

۳ 

 
 



 

 تخصصي يك پزشكي  جزيیات و بارم بندي سواالت آزمون پاياني

 Readingو کتاب  Medicine 1بر اساس کتاب  Listeningسوال  20 .1

 و  English for the Students of Medicineو کتاب  Medicine 1سوال واژگان بر اساس کتاب  25 .2

 معرفی شده در کالسمقاالت 

     (Roots, Affixes, Key terms)   ب با تاکید بربر اساس بخش یک و دو کتا Terminologyسوال  15 .3

 Cloze-testسوال  12 .4

معرفبی  مطالب سوال بر اساس عناوین  5با  هر کدام ) سه متن Reading Comprehensionسوال  15 .5

 شده(

 و کلیه مطال  کتاب   تخصصی یک پزشکی سواالت واژگان بر اساس متن اول  کتابMedicine 1   با تکیه

 صفحه اول مقاالت معرفی می باشد. 4و    Reading Bankبر 

  سواالتCloze-Test  درک مطل  به صورت و یک متنUnseen  بر اساس عنباوین مطالب  معرفبی ولی

 می باشد.       شده در کالس 

  دو متن درک مطل  مستقیما از متون دوم کتبابEnglish for the Students of Medicine    کب  و

انتخاب می شوند. این متون باید به صبورت وودوبوان توسبا دانیبنویان مقاالت معرفی شده  محتوای

 محترم مطالعه شوند. 

  در وصوص موضوع های نوشتاری(writing)   در کتابMedicine 1یبک، ه یونیب  مکاران حتما س، ه (

 را کار کنند.پنج و یازده(  
 


