بٌام خذا

« فرم طرح درس »
داًطکذٌُُ :ز ّ هعوبری
ًام درس:زباى تخصصی پیطرفتِ
ًام هذرس:

هیٌب کبْدرآٌُگی

رضتِ :معماری
تؼذاد ٍاحذ ًظری:

 .گرایص:
2

هقطغ :دکتری
تؼذاد ٍاحذ ػولی:

ػٌَاى درس پیطٌیاز:

توام ٍقت ً یوِ ٍقت هذػَ هحل برگساری :کالس  آزهایطگاُ 

ّذف کلی درس  :هؼرفی بیَهارکر ٍ اًَاع آى ٍ ًحَُ اًذازُ گیری آًْا
ُذف اس ارائَ ایي درص افشایغ هِبرت داًؼجْیبى دّرٍ دکتزی در سهیٌَ اصْل ًْػتبری ّ بیبًی سببى اًگلیظی اطت بَ گًَْ ای کَ بتْاًٌذ
هطبلب هزبْط بَ تحقیق خْد را بَ سببى اًگلیظی فِویذٍ ّ قبدر بَ تببدل اطالعبت هزبْط بَ تحقیق خْد بَ صْرت حزفَ ای ّ دقیق ببػٌذ .ایي
ّاحذ درطی بب در ًظز گزفتي ططح سببى داًؼجْیبى طیفی اس هِبرتِبی هْرد ًیبس آًبى را در رابطَ بب  PhDارائَ هیذُذ .بعالٍّ طعی هیؼْد
تظلظ داًؼجْیبى در ارائَ کبر خْد در جْاهع علوی ّ بَ سببى اًگلیظی افشایغ یببذ ،بْیژٍ در سهیٌَ ارائَ هطبلب در کٌفزاًظِب ّ آهبدٍ طبسی
هقبالت علوی.
ػوذُ هطالبی کِ در ایي ٍاحذ درسی ارائِ خَاٌّذ ضذ بِ ضرح زیر است:
 هْارتْای خَاًذى  Reading Skillsضاهل:Orientation
Skimming
Scanning
Finding references
Inference
Getting vocabulary in content

-

 هْارتْای ًَضتاری  Writing Skillsضاهل:)Basic academic writing (paragraph writing, summarizing
Advanced academic writing (essay and paper writing, tasks may include preparation of conference
)abstracts and report writing

-

 هْارتْای گفتاری  Speaking Skillsضاهل:Effective speaking
Effective presentation skills for PhD students

-

در صورت پایان رساندن موفقیت آمیز این واحد درسی دانشجویان قادر خواهند بود تا:
-

منابع انگلیسی مورد نیاز خود در تدوین رساله را خوانده ودرک درستی از آنها داشته باشند
بعنوان دانشجوی دکتری قادر به آماده سازی مقاالت انگلیسی ،ارسال آنها به ژورنالها و ارائه در کنفرانسهای بین المللی باشند
قادر به بیان موضوع پایان نامه و تحقیق خود به زبان انگلیسی باشند به گونه ای که بتوانند در مورد بیان مساله تحقیق خود ،اهمیت و
ضرورت آن ،پیشینه  ،روشهای بکار گرفته شده در آن و نتایج مورد انتظار سخن بگویند
یک پاورپوینت موثر از موضوع تحقیق خود را ارائه دهند و به روش صحیح از آن دفاع کنند

رئَس هطالب
ّفتِ اٍل

آضٌایی با داًطجَیاى ٍ تؼییي سطح

ّفتِ دٍم

 -هْارتْای خَاًذى

ّفتِ سَم

 -هْارتْای خَاًذى و مهارتهای گفتاری

ّفتِ چْارم

 -هْارتْای خَاًذى و مهارتهای گفتاری

ّفتِ پٌجن

 -هْارتْای خَاًذى و مهارتهای گفتاری

Orientation
Scanning
Skimming

Inference
Finding references

Getting vocabulary in content

ّفتِ ضطن

هْارتْای ًَضتاری

ّفتِ ّفتن

هْارتْای ًَضتاری

ّفتِ ّطتن

هْارتْای ًَضتاری

ّفتِ ًْن

هْارتْای ًَضتاری

ّفتِ دّن

هْارتْای ًَضتاری

ّفتِ یازدّن

هْارتْای ًَضتاری

ّفتِ دٍازدّن

هْارتْای گفتاری

ّفتِ سیسدّن

هْارتْای گفتاری

ّفتِ چْاردّن

هْارتْای گفتاری

ّفتِ پاًسدّن

جوغ بٌذی

ّفتِ ضاًسدّن

جوغ بٌذی

)Basic academic writing (paragraph writing
Summarizing
)Advanced academic writing (construction
Abstract Writing
Introduction to paper writing
Write Right
?How to speak effectively
?What Should I focus on
Check students' speaking and presentation abilities

Send your paper to a conference/journal
Present your paper in a conference/viva
تَجِ:

-

-

-

-

-

در صَرت تغییر هباحث ٍ ًحَُ تذریس درس در ّر ًیوسال الزم است فرم هربَطِ هجذدا تَسط استاد هحترم تکویل ٍ جْت بِ رٍز رساًی در اختیار آهَزش داًطکذُ ٍ سایت ٍاحذ قرار گیرد.

ًحَُ ارزضیابی فؼالیت داًطجَ در طی دٍرُ:

ایي درص یک بزًبهَ ّ 2احذی ًظزی هیببػذ کَ طی ُ 61فتَ بَ داًؼجْیبى ارائَ هیؼْد .طخٌزاًی ،بحث ّ تببدل ًظز  ،هببحثَ آًالیي
ّهطبلعَ ػخصی تْطظ داًؼجْیبى اس رّػِبی ارئَ درص بَ کبر گزفتَ ػذٍ در ایي ّاحذ درطی هیببػذ.
هذرص ایي درص ،رّع آهْسػی داًؼجْ هحْر را بَ کبر هیگیزد .ایي رّع بب بکبر گیزی اصْل ػٌبختَ ػذٍ داًؼجْ هحْری ،طعی
در بِبْد آهْسع ّ تؼْیق داًؼجْیبى بَ حضْر فعبالًَ در هببحث را دارد .ایي رّع داًؼجْیبًی فعبل ّ هظئْلیت پذیز در سهیٌَ
یبدگیزی را پزّرع هیذُذ .رّػِبی تذریض ّ یبدگیزی گًْبگًْی اس جولَ یبدگیزی تجزبی ،یبدگیزی بز پبیَ حل هظبلَ ،هؼبُذٍ
تخصصی هکبًِب ،بحث ُبی گزُّی ،طویٌبر ُب  ،کبرُبی گزُّی ّ غیزٍ در ایي درص بَ کبر گزفتَ هیؼًْذ.
در این سیستم دانشجویان باید:
-

در اهز یبدگیزی فعبل ببػٌذ

-

جِت گیزی فزدی بَ هٌظْر افشایغ تْاًبیی ُبی تحصیلی داػتَ ببػٌذ

-

قبدر بَ کظب هِبرتِبی هفیذ در ببسار کبر ببػٌذ

-

پْیب در کظب داًغ ببػٌذ

-

ببسیکٌبى فعبل در کبر تیوی ببػٌذ

داًؼجْیبى بَ دّ ػکل هظتوز ّ ًِبیی هْرد آسهبیغ قزار خْاٌُذ گزفت .ارسیببی هظتوز سهیٌَ ُبی تحقیق را در داًؼجْ فزاُن
هیظبسد .ایي ػیٍْ اس ارسیببی بب بزگشاری هیبى تزهِب ّ تکبلیف هظتوز صْرت هیگیزد .ارسیببی تزاکوی بْطیلَ اهتحبى یب پزّژٍ آخز
تزم صْرت هیگیزد.

هٌابغ هطالؼاتی:
http://esl.fis.edu/index.htm

