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 اهداف و معرفی درس 

سالهاست که در کوریکولوم   این زباناست.    و تجاری  های علمی همایش  در انواع منابع و   ارتباطیزبان انگلیسی رایج ترین وسیله یا ابزار  

جایگاه    با هدف ارتقای سطح مهارتهای زبان انگلیسی دانشجویان  غیر انگلیسی زبان  در کشورهای  دانشگاهی های آموزشی  رشته  تقریبا تمامی 

دارد. مهارت  خاصی  تقویت  و  توسعه  با هدف  نیز  رادیولوژی  انگلیسی  تخصصی  زبان  انگلیسیدرس  مطلب،  شامل    های  درک  و  دادن  گوش 

  صحبت کردن و نوشتن در کوریکولوم رشته فناوری پرتوشناسی گنجانیده شده است.خواندن و درک مطلب، 

سامانه    تکیه بر با    جاریآموزشی  در نیمسال  (  سنتی)ادغام یا به کارگیری هدفمند فناوری در آموزش    آموزش ترکیبی  از آنجائیکه روش

رو و حضوری آنالین و همچنین آفالین )فقط بارگذاری -در-حضوری رو  هایکار گرفته می شود و کالسها به حالت  به  مدیریت یادگیری نوید

شود می  انجام  مدرس(  توسط  آموزشی  آموزش  اصلی  ابزار    ،منابع  انفعاالت  و  فعل  آدرس مدیریت  به  نوید  یادگیری  مدیریت  سامانه 

http://www.humsnavid.vums.ac.ir  .خواهد بود   

.  (1)شکل   باشد( می Flipped Classroomرویکرد کالس وارونه )   حاضر  ی درسمورد استفاده جهت ارائه  آموزشی  رویکرد اصلی

رویکرد   این  به    مدرسدر  رسیدن  راه  یادگیری  در  شده  )  Understanding   و  Rememberingاهداف   Bloom’sدر  ذکر 

Taxonomy  )داند محتوای آموزشی مناسب )شامل  ازی رویکرد کالس وارونه مناسب میسای که موضوع آن را برای پیادهبرای هر جلسه

کالس برگزاری  از  پیش  و  تهیه   )... و  ویدیو  انیمیشن،  تصویر،  صدا،  برنامه  متن،  هفتگی()طبق  همراه   ریزی  به  مناسب  زمانی  فاصله  با 

)یاد    گیری از مطالب بارگزاری شدهنشجویان با بهرهدهد. داقرار می  در بخش محتوا و منابع  هداف باال در سامانه نوید تمرینات متناسب با ا

و انجام تکالیف   (و کارگروهی  گرفتن مفاهیمی که مدرس در فایل های ارسالی هدف آموزش آنها را داشته است از طریق تمرین و تکرار

-)آنالین )حضوری در ویدیوکنفرانس( و حضوری )کالس واقعی رواده حضور در کالس شوند و در کالس  رود آمکالسی انتظار می-از-پیش

دانشکده((  -در در  گرو  و  بحث  شیوه  اهداف    یگروه  فتگویبه  به  رسیدن  راستای  در  مدرس  که  سواالتی  یا  سوال  ،  applyingبه 

Analyzing  ،Evaluating   وCreating  در(Bloom’s Taxonomy ) گروهی  ی کار گروهها نتیجه 1. دهندجواب می نماید یممطرح

کنند.  رو در دانشکده(( ارائه می-در-در کالس )آنالین )حضوری در ویدیوکنفرانس( و حضوری )کالس واقعی روسخنرانی  خود را از طریق  

و مکالمات و ...( را   اهیم در جمالتمدرس میزان مشارکت، کیفیت کار دانشجو )شامل تلفظ، گرامر، صحیح یا غلط بودن مف،  در این مرحله

دانشجو ثبت می ارزیابی می  برای هر  عنوان فعالیت کالسی  به  اتمام کالس در وهله  . دانشجویان2نماید نماید و  از  تمرین پس  اول یک  ی 

نها با استفاده از آنچه کنند و به آاستخراج میسوال از متن    5تا    3  آنانجام می دهند و پس از    از متن درس(  روخوانی سریع)  خوانیتند

اند به صورت متنی جواب می باشند که خود پی برداری از متن ممنوع استدر این تمرین ک.  دهندآموخته  باید جمالتی  ها  پاسخ   .

باشد بعدی،دانشجو خلق کرده  قدم  از  . در  پاورپوینت  دانشجویان  فایل  اند یک  آموخته  تهیه      Outline  از  آنچه  ر  . دکنند میپاراگرافها 

در   MP4نمایند و یک فایل  کنند و سخنرانی خود را به صورت ویدیویی ضبط میبا استفاده از این فایل پاورپوینت سخنرانی می  ،نهایت

است و دانشجو صرفا با نگاه بر روی فایل    روخوانی متن ممنوع)در این تمرین    بخش تمرینات مربوط به همان درس بارگذاری می نمایند

 نماید.  نی میپاورپوینت سخنرا

در راستای رسیدن به اهداف آموزشی تعیین .  شود ارزشیابی تمرین صفر تلقی گرددمنجر میعدم رعایت موارد فوق    الزم به ذکر است

و تکالیف را به دقت انتظار می رود دانشجویان در مباحث کالسی شرکت فعال داشته باشند  (  1)شکل    Bloom’s Taxonomyشده در  

 .انجام دهند

 
فیلم گرفتن از   ،)اسکرین شات(هانوشتهعکس گرفتن از )شامل ها ه یک یا دو نفر مسئول ثبت فعالیتدر هر گرو .کنندخود را ثبت  های تیفعال  ستباییم انیدانشجو   1

   هستند!!! ، و یا ضبط صدا( (OCAMبا استفاده از نرم افزار  مانیتور )
. این میزان به تناسب  دقیقه پرزنتیشن کالسی توسط گروهها 75 تا  45دقیقه کار گروهی داریم و  45تا  15 واحدی 2های برای درس در حقیقت، در هر جلسه کالسی  2

 یابد.واحدی افزایش می 3های برای درس

http://www.humsnavid.vums.ac.ir/
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 . طبقه بندی بلوم در کالس وارونه 1شکل 

 اهداف ویژه ای که در این ترم برای دانشجویان این درس تعیین شده است عبارتند از:

 و درک مطلب( intonation ح،یتلفظ صح مداوم سرعت خواندن، یابیارز قی)از طر یمهارت خواندن و درک مطلب متون تخصص یارتقا .1

مهنظم  هیهته قیه)از طر گهرانیبهه د یتخصص  و  یانتقال مطالب متون عموم  قابلیت  و  (صحبت کردنش دادن و  مکالمه )گومهارت    یارتقا.  2

 (یسخنران به شکلرئوس مطالب متون، و بازگو نمودن مطالب 

 

 الگو و رویکرد آموزشی

این و    دارند (  Blended learning)   ترکیبیالگوی یادگیری    از  دانشجویان رضایت باالییکه    است  نشان داده  شواهد علمیاز آنجائیکه  

پایاتری    تریادگیری فعالموجب  الگو   از رویکرد کالس وارونهشودمیو  ارتقای کیفیت آموزش  از یادگیری ترکیبی  که مدلی    –  ، در راستای 

از این رو،   استفاده می گردد. ( برای تدریس درس حاضرBloom’s Taxonomyبندی بلوم )دستیابی به اهداف آموزشی طبقه در راه -است

شرح   معرفی درسمطابق آنچه در    (real-timeهای آنالین حضوری )رو و هم کالس-در-های مرسوم حضوری رواین رویکرد هم در کالس

در کالسدانشجویان می   رد.یگ میقرار  استفاده  مورد  داده شد   بر حضور منظم  تکالیفبایست عالوه  انجام  به  نسبت  در   ها  )توضیحات الزم 

مجازی بصورت  کامال  را    هابرخی درسبا توجه به موضوع،    تواند، مدرس میدر عین حالبسیار دقیق عمل نمایند.    یف آمده است(بخش تکال

 برگزار نماید.  
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 منابع درسی دانشجویان 

ی بیشتر لعهو چهار کتاب برای مطاسایت وب  یکاز یک کتاب،   در این نیمسال رادیولوژی تخصصیجهت ارائه درس زبان انگلیسی 

 شوید. شود که در زیر با آنها آشنا میاستفاده می

 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ 
های مشخص صفحات و  فصل

 شده برای آزمون 
Bouzarjomehri, F., Aghabagheri, F. English for Radiology Students. Tehran: Asar-e-Sobhan 

and Yarras Publication, 2013. 
 متن های منتخب

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگان تهیه
  توضیحات

Website 

RadiologyInfo™ is the public information 

website developed and funded by the 

Radiological Society of North America 

(RSNA) and the American College of 

Radiology (ACR). 

www.radiologyinfo.org  

لینک هر یک از بخش  

های انتخاب شده در هر  

 جلسه آمده است! 

   مطالعه بیشتر برای بع امن

 ات، سال و نوبت چاپ مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشار
های مشخص صفحات و  فصل

 شده برای آزمون 
(Vocabulary) Oxford Word Skills – Basic by Ruth Gairns and Stuart Redman 

(Suppl.) 
 کلیه صفحات

(Vocabulary) Oxford Word Skills – Intermediate by Ruth Gairns and Stuart Redman 

(Suppl.)  
 کلیه صفحات

(Grammar) Cambridge, Grammar in Use Basic by Raymond Murphy (Suppl.) کلیه صفحات 

(Grammar) Cambridge, Grammar in Use Intermediate by Raymond Murphy 

(Suppl.) 
 کلیه صفحات

 خودآزمون ها 

خته اند و همچنین تعیین نقاط ضعف و قوت آنها اد به نفس دانشجویان نسبت به آنچه آموتواند در افزایش اعتمکه آزمون مییی  از آنجا

در    ای و تشریحی()چندگزینه  نماید. این خودآزمون هاون هایی را طراحی مینقش موثری داشته باشد، مدرس پس از هر چهار جلسه خودآزم

ذا دانشجویان می بایست به طور توسط مدرس تعریف و در ماژول پیامهای سامانه اطالع رسانی خواهد شد. ل سامانه مدیریت یادگیری نوید  

 ها در سامانه را بازدید کنند.منظم آماده خودآزمون باشند و ماژول پیام

 

http://www.radiologyinfo.org/
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 هاي دانشجویانتکاليف و پروژه

تکالیف هدفمنهد می بایست یادگیری -فرایند یاددهیمدرس در هر  ،Bloom’s Taxonomyدر راستای رسیدن به اهداف آموزشی در 

 . (1)جدول در نظر گرفته استدسته تکلیف  سه اختصاصی رادیولوژیای درس زبان انگلیسی . مدرس برطراحی نماید

قبهل  (Understandingو   Rememberingتمرینات در سطح شناختی )جهت اطمینان از رسیدن دانشجویان به اهداف  دسته اول

تماشهای محتهوایی )انهواع فایهل  یا گوش دادن و  یا  طالعهز مپس ادسته اول تکالیف را  دانشجویان می بایست    شود.از هر جلسه بار گذاری می

و پهیش از  که مدرس پیش از هر کالس در ماژول منابع و محتوا در سامانه نوید بارگذاری مهی نمایهد (های متنی، صوتی، انیمیشن و ویدیویی

 انجام دهند.   آغاز کالس

 Bloom’s)در  Creatingو  applying ،Analyzing ،Evaluating کههه در راسههتای رسههیدن بههه اهههداف تکههالیف دستتته دوم

Taxonomy)  موضهوع به عنوان هایی را مدرس در ابتدای کالس تکلیفشوند در کالس و به صورت گروهی انجام خواهند گرفت. طراحی می

انگلیسی مبادرت به تهیهه پاسهخ دهد و دانشجویان هر گروه از طریق بحث گروهی و تبادل نظر به زبان کار گروهی در اختیار هر گروه قرار می

بایست توسهط دبیهر بپرسند. این فرایند کار گروهی میهای خود را از مدرس توانند پرسشمناسب می نمایند. گروهها در حین کار گروهی می

رزنت یک گهروه، اعضهای گروه مستند شود )متن، صدا، فیلم(. در نهایت نماینده گروه نتیجه کار خود را در کالس پرزنت می نماید. در زمان پ 

کیفیهت بحهث و عی مطهرح نماینهد و ونماید می بایست پرسش های مناسب موضهن یادگیری هرآنچه سخنران بیان میسایر گروه ها نیز ضم

الزم بهه ثبت میزان فعالیت برای هر دانشجو مهی نمایهد.  به گفتگو را باال ببرند. در حین کار گروهی، پرزنت و بحث و گفتگوها مدرس مبادرت

ی تعامالتی که با اعضای گروه خهود و سهایر به واسطه  دانشجویان به مرور  نقد  و  تحلیل  قدرت  و  مساله  حل  هایمهارتانتظار می رود  ذکر است  

 یابد.  افراد دارند در طول زمان افزایش 

 Readingن و یهک تمهرین پرزنتیشهن اسهت. در تمهری Reading comprehensionشهامل یهک تمهرین  تکهالیف دستتته ستتوم

comprehension  رعتی که می تواند( می خواند و از خواندن خود یک فایل دانشجو متن درس را با سرعت باال )حداکثر سMP3  تهیه می

سوال( بایهد از مهتن سهوال اسهتخراج نمایهد و بهر  5تا  3نماید. او می بایست با توجه به میزانی که مدرس برای هر درس تعیین خواهد کرد )

، خهودش بایهد جملهه دانشجو اجازه کپی کردن جمالت متون را نداردنچه خود از متن آموخته است با جمالت خود پاسخ دههد )اساس آ

، applyingدر راسهتای دسهتیابی بهه اههداف  روخوانی انگلیسی و درک مطلهب متهونمهارت  سازی نماید(. هدف این تکلیف ارتقای سرعت  

Analyzing ،Evaluating  وCreating د( رBloom’s Taxonomy)  .در نهایت، دانشجو می بایست در راستای ارتقای مههارتاست 

Outlining   متن هر درس راOutline  هر آنچه آموخته است را به انگلیسی به صهورت سهخنرانی ی فایل پاور پوینت با تهیهسپس نماید و

این تمرین نیز در قسمت تکالیف مربوط به درس بارگذاری می نماید.  در سامانه نوید    MP4بیان کند. دانشجو سخنرانی خود را بصورت فایل  

برای مهارت ههای  (Bloom’s Taxonomy)در  Creatingو  applying ،Analyzing ،Evaluatingدر راستای نائل شدن به اهداف 

ی بایسهت در سهامانه نویهد در بخهش درک مطلب و سخنرانی علمی طراحی شده است. دانشجو این تمرین را نیز در بازه زمانی داده شهده مه

 ف بارگذاری نماید.یتکال

تکالیف به صورت هفتگی در سامانه مدیریت یادگیری نوید توسط مدرس قرار داده می شوند و دانشجویان می بایست با توجه به مهلت اجرای 

 تکلیف اقدام الزم به عمل آورد. 
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 . تکالیف هفتگی 1جدول 
مراحل  

 هفتگی 
 مهلت ف دانشجویان برای هر جلسه خالصه تکالی

ساعت قبل از  1حداکثر بارگذاری  Reading Comprehensionپاسخ به تمرین های  1

 شروع کالس

پاسخ به تکالیفی  )یادگیری و یاد دادن(  مشارکت در گروه کالسی    الف( 2 برای 

 که مدرس در حین کالس در راستای موضوع درس مطرح می کند. 

سخنرانی    ب( به  و  توجه  گروهها  سایر  گزارش  گرفتن  و  یاد  در  اهتمام 

   موضوعات از طریق پرسش، بحث و گفتگو(

 در حین جلسه کالس 

با فرمت صوتی آن گذاری فایل و بارخواندن متن بعد از اتمام کالس الف(  3
mp3   

از متن، و پاسخ دادن به آنها به بیان خود سوال موضوعی  5تا  3ب( استخراج 

جمالت متن قابل قبول نمی باشد(. این آیتم در یک فایل  دانشجو )کپی کردن 

MS-word  بارگذاری شود  در سامانه نوید 

 ساعت پس از اتمام کالس  24

کنید    Outlineهای متن درس را بر روی یک فایل پاورپوینت  الف( پاراگراف 4

 )به لحاظ زیبایی و اصول تهیه اسالید در نرم افزار پاورپوینت کوشا باشید( 

مخاطب شما دانشجویان همکالسی شما هستند با استفاده    ا فرض اینکهب( ب

اول   قسمت  فایل  تهیه کردهاید  از  و    علمیسخنرانی  که خودتان  انجام دهید 

  در سامانه نوید بارگذاری نمائید.  MP4آن را به شکل فایل ویدیویی 

ساعت پس از اتمام   72حداکثر 

 کالس

ار ندارم و نداشته باشید که از جلسات اول بتوانید با کیفیت عالی تکالیف را انجام دهید. لذا با توجه به توجه: یادگیری یک فرایند است! انتظ

انگلیسی خود داشته باشید و بصورت  برنامه ریزی که باید برای یادگیری دروس خود در طول ترم انجام دهید برنامه ی ویژه ای برای زبان 

د و در سامانه نوید گزارش نمائید. اطمینان می دهم چنانچه در طول ترم در انجام صحیح تکالیف منظم و مستمر تالش خود را انجام دهی

ء می  کوشا باشید نه تنها سطح مهارتهای زبان انگلیسی شما بلکه مهارتهای تفکر انتقادی، تفکر خالقانه، و مهارتهای ارتباطی شما بسیار ارتقا

 .  یابد 

 

 

 

 سخنرانی پایان ترم

ارائه سخنرانی علمی هر دانشجو موظف است از جلسه دهم تا قبل از شروع فرجه امتحانات  ی  زمینهزیابی پیشرفت دانشجویان در  به منظور ار

ی کالس بصورت زنده در کالس در مورد آن ی تحصیلی خود را انتخاب نماید و با هماهنگی از طریق نمایندهیک موضوع تخصصی از رشته 

 ی این سخنرانی در جدول ارزشیابی مشخص شده است. سخنرانی نماید. میزان نمره
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 سایر فعاليت هاي یادگيري

ارتقای سطح   انتقادی  های  مهارتبه منظور  ارتباطی ب مهارتدانشجویان و همچنین  ی  و خالقانهتفکر  ا توجه به وجود ماژول  های 

  انگلیسی د و پیرامون آن به نقد و بررسی علمی به زبان  مدرس و یا دانشجویان می توانند موضوع گفتگو پیشنهاد نماین(  forum)گفتگو  

 .  گرددمیبپردازند. این فعالیت نیز در پایان ترم ارزشیابی 

 ارزشيابی دانشجویان

ارزشیابی از    تخصصی رادیولوژیهای دانشجویان از جمله مسئولیت های اصلی مدرس است. در درس زبان انگلیسی  ارزشیابی فعالیت

ا کتبی دوره بصورت مداوم صورت می گیرد. بارم بندی بخش هایی که مورد ارزشیابی قرار می گیرند در جدول زیر ان  حمتابتدای دوره تا 

 آمده است: 

 توضیحات  نمره  آیتم 

 شامل تکالیف پیش از کالس و پس از کالس  6 تکالیف 

 شامل تکالیف حین کالس و کار گروهی 4 فعالیت کالسی 

  ی که مدرس پس از هر چهاریهاخود آزمون   1.5 خود آزمون ها 

 جلسه اجرا می نماید. 

 ی سخنرانی موضوعی در پایان ترمارائه  3.5 سخنرانی پایان ترم

 آزمون چند گزینه ای و تشریحی پایان ترم 5 آزمون پایان ترم 

  20 جمع 
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 دروس  يجدول زمان بند

 

 جلسات   موضوع مدرس جلسه

 معرفی درس، منابع و نحوه ارائه درس  دکتر نادر عالیشان کرمی  1

 Part I. Reading Techniques دکتر نادر عالیشان کرمی  2

Part II. Outlining for reading and writing  

 X-ray (Radiography) ➢ دکتر نادر عالیشان کرمی  3

https://www.radiologyinfo.org/en/submenu.cfm?pg=xray 
➢ X-ray (Radiography) – Bone 

https://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=bonerad#overview 

 Ultrasound ➢ دکتر نادر عالیشان کرمی  4

https://www.radiologyinfo.org/en/submenu.cfm?pg=ultrasound  
➢ General Ultrasound 

https://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=genus 

 Computed Tomography   ➢ دکتر نادر عالیشان کرمی  5

https://www.radiologyinfo.org/en/submenu.cfm?pg=ctScan 
➢ Computed Tomography – Body 

https://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=bodyct 

 Magnetic Resonance Imaging (MRI) ➢ دکتر نادر عالیشان کرمی  6

https://www.radiologyinfo.org/en/submenu.cfm?pg=mri 
➢ Magnetic Resonance Imaging (MRI) - Body 

https://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=bodymr 

 How to Read Your Radiology Report? (Part I) لیشان کرمی دکتر نادر عا 7

https://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=article-read-

radiology-report  

Radiology Reports: Who Reads Them, Who Writes Them, and How 

Do They Help? 

https://affordablemri.com/radiology-reports/  
 

 How to Read Your Radiology Report (Part II) دکتر نادر عالیشان کرمی  8

https://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=article-read-

radiology-report  
➢ Radiology Reports: Who Reads Them, Who Writes Them, and 

How Do They Help? 

https://affordablemri.com/radiology-reports/  

 

https://www.radiologyinfo.org/en/submenu.cfm?pg=xray
https://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=bonerad#overview
https://www.radiologyinfo.org/en/submenu.cfm?pg=ultrasound
https://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=genus
https://www.radiologyinfo.org/en/submenu.cfm?pg=ctScan
https://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=bodyct
https://www.radiologyinfo.org/en/submenu.cfm?pg=mri
https://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=bodymr
https://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=article-read-radiology-report
https://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=article-read-radiology-report
https://affordablemri.com/radiology-reports/
https://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=article-read-radiology-report
https://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=article-read-radiology-report
https://affordablemri.com/radiology-reports/
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 Lesson 3: Radiation Part I دکتر نادر عالیشان کرمی  9
Bouzarjomehri, F., Aghabagheri, F. English for Radiology Students. Tehran: 

Asar-e-Sobhan and Yarras Publication, 2013. 
 Lesson 3: Radiation Part II دکتر نادر عالیشان کرمی  10

Bouzarjomehri, F., Aghabagheri, F. English for Radiology Students. Tehran: 

Asar-e-Sobhan and Yarras Publication, 2013. 

 Lesson 3: Radiation Part III دکتر نادر عالیشان کرمی  11
Bouzarjomehri, F., Aghabagheri, F. English for Radiology Students. Tehran: 

Asar-e-Sobhan and Yarras Publication, 2013. 
 Lesson 5: Radiation Dosimetry of the Patient (Part I) دکتر نادر عالیشان کرمی  12

Bouzarjomehri, F., Aghabagheri, F. English for Radiology Students. Tehran: 

Asar-e-Sobhan and Yarras Publication, 2013. 

 Lesson 5: Radiation Dosimetry of the Patient (Part II) دکتر نادر عالیشان کرمی  13

Bouzarjomehri, F., Aghabagheri, F. English for Radiology Students. Tehran: 

Asar-e-Sobhan and Yarras Publication, 2013. 

 End of the term lectures by students دکتر نادر عالیشان کرمی  14

 End of the term lectures by students دکتر نادر عالیشان کرمی  15

 End of the term lectures by students دکتر نادر عالیشان کرمی  16

 End of the term lectures by students دکتر نادر عالیشان کرمی  17


