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 واحدی( ۳درس  زبان تخصصی دارو سازی ) سرفصل

 

 سطحفرهنگ واژگان برای این 

 

 براي مطالب عمومي
Oxford Advanced Learner’s Dictionary 

 

 

۱ 

 

۱ 

 

 مقاله( ۱۰مجموعه مقاالت منتخب )حدودا 
10 articles introduced by the Department of Foreign Languages. 

 

 

 

سه بخش از  ۲

کتب 

 تخصصی

 بخش های  ۱۹ و ۲0  )نوزده و بیست ( کتاب 

آلتون فارماسیوتیکس  

 

 فیزیولوژی پزشکی  )هفتاد و پنج( کتاب  ۷۵بخش  

هال-گایتون  

 
 

 

 

۳ 

Medical Terminology (8th Ed.) 

Barbara Janson Cohen 
1.Parts 1 and 2 

هاي هر بخش تمركز كرده و مطالب آن را فراگيرند اما شود دانشجويان روي تمامي قسمتپيشنهاد مي

 خواهد بود.  Affixes, Roots & Key termsاصلي روي  تاكيددر آزمون نهايي، 

2. Part 3 

هاي هر بخش تمركز كرده و مطالب آن را فراگيرند اما انشجويان روي تمامي قسمتشود دپيشنهاد مي

  در اين قسمت Key terms ) خواهد بود Affixes & Roots  اصلي روي  تاكيددر آزمون نهايي، 

 (.مد نظر نخواهد بود
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 براي مطالب تخصصي
 

Mosby’s Medical, Nursing and Allied Health 

Dictionary 

 

 

 

۲ 

 

 براي مطالب تخصصي
Dorland’s Illustrated Medical Dictionary 

 

 

۳ 

 

 واحدی( ۳تخصصی داروسازی )  جزییات و بارم بندی سواالت آزمون پایانی

 30 سوال واژگان بر اساس مطالب معرفی شده در کالس  
 20  سوال بر اساس بخش یک و دو و سه کتابMedical Terminology  مطابق با نکات مطرح(

 شده در سرفصل(
 12  سوالcloze 
 15  سوالReading Comprehension ی سوال بر اساس عناوین معرف 5با  هر کدام ) سه متن

 (در کالس شده

  ( می  4سواالت واژگان بر اساس متون آموزش داده شده در کالس )صفحه اول مقاالت کار شده
 و کلیه لغات متون فصل های معرفی شده از کتابهای  گایتون و التون. باشد.

  سواالتCloze-Test  و یک متن درک مطلب به صورتUnseen  ولی بر اساس عناوین مطالب

 س خواهد بود. المعرفی شده در ک

   .قسمت دو متن درک مطلب مستقیما از کلیه مطالب معرفی شده در کالس خواهد بود

باید به صورت خودخوان توسط دانشجویان محترم  هایی که در کالس تمرین نشده است 

 مطالعه شوند. 

 


