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 بهداشت دانشکده

 ترمی طرح درس

 

 ایدانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه مخاطبان:                                 زبان تخصصیعنوان درس: 

 10تا  8ها شنبه  االت فراگیر:ؤساعت پاسخگویی به س                                     واحد نظری 2 تعدادواحد:

 گوزلوفرامرز قرهدکتر   مدرس:             97-98اول نیمسال  -  12تا  10ساعت ها، شنبهسه: زمان ارائه درس

 یاراستادمرتبه دانشگاهی: 

 زبان انگلیسی عمومی :نیازدرس و پیش

 
ای و زبان نگلیسی در رشته بهداشت حرفهمتون و اصطالحات تخصصی به با دانشجویان آشنایی  هدف کلی درس:

 استفاده از وسایل و تجهیزات مرتبط با رشته یهاتون علمی و بروشورها و دستوالعمله مناسب از منحوه استفاد

 

 : )جهت هر جلسه یک هدف(اهداف کلی جلسات

مفاهیم تعاریف و آشنایی با اهداف و سرفصل درس، نحوه فعالیت و ارزیابی دانشجویان، منابع درس و آشنایی با  -1

 به زبان انگلیسی و آشنایی با نحوه معرفی خود پایه در ترجمه متون تخصصی

ای و ارایه تکنیک ها در رشته بهداشت حرفهز پیشرفتگیری اهمیت یادگیری زبان تخصصی در بهرهلزوم و ا -2

 CVو نحوه تهیه  های درک مطلب به زبان انگلیسی

 آشنایی با اصول ترجمه و تعاریف مرتبط با آن به زبان انگلیسی -3

 با انواع ترجمه و تکنیک های ترجمه متون تخصصی به زبان انگلیسیآشنایی  -4

ای، توضیح شت حرفههای تخصصی مرتبط با متون بهداکاربری فرهنگ واژه ها و لغت نامهمعرفی و نحوه  -5

 ها به زبان انگلیسیپیشوندها و پسوندهای مهم و تشریح معانی کلی ریشه و دامنه کاربردی آن

 ایمنی محیط کار درخصوص ایو اصطالحات تخصصی بهداشت حرفه ونمتآشنایی با  -6

 زیان آور محیط کار عوامل شیمیاییدر زمینه ای ون و اصطالحات تخصصی بهداشت حرفهآشنایی با مت -7

 محیط کار زیان آور  در زمینه عوامل فیزیکیای متون و اصطالحات تخصصی بهداشت حرفهآشنایی با  -8

 سم شناسی شغلیزمینه ای در اصطالحات تخصصی بهداشت حرفه ون وآشنایی با مت -9

 عوامل ارگونومیکیمورد  درای متون و اصطالحات تخصصی بهداشت حرفهآشنایی با  -10

 های ناشی از کارخصوص بیماریدر ای متون و اصطالحات تخصصی بهداشت حرفهآشنایی با  -11

 ایتجهیزات مرتبط با بهداشت حرفهبروشورهای وسایل و  آشنایی با نحوه مطالعه و درک چند نمونه از -12

یابی به مفاهیم منظور دست نی جمله سازی و ساختاربندی جمالت انگلیسی بهعی تجزیه و ترکیبآشنایی با  -13

 ایعلمی رشته بهداشت حرفه

 نحوه درک متون تخصصی و پاسخ به سواالت مرتبط با متنآشنایی با  -14

 انجام مکاتبات رسمی و علمی با افراد و نهادهای علمی مرتبط با رشته به زبان انگلیسینحوه آشنایی با  -15

 ایتخصصی رشته بهداشت حرفه مکالمه انگلیسی در زمینه موضوعات آشنایی با -16

 ای و بحث در مورد آننمایش فیلم به زبان انگلیسی در مورد یکی از موضوعات تخصصی رشته بهداشت حرفه -17

 

 ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:اهداف 

 

 هدف کلی جلسه اول:

آشنایی با اهداف و سرفصل درس، نحوه فعالیت و ارزیابی دانشجویان، منابع درس و آشنایی با تعاریف و مفاهیم  -1

 به زبان انگلیسی و آشنایی با نحوه معرفی خود پایه در ترجمه متون تخصصی
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 اهداف ویژه جلسه اول:

 اهداف و سرفصل درستبیین   1-1

 یانارزیابی دانشجوو فعالیت آشنایی با نحوه -1-2

 معرفی منابع درس-1-3

 آشنایی با تعاریف و مفاهیم پایه در ترجمه متون تخصصی -1-4

 آشنایی با نحوه معرفی خود به زبان انگلیسی -1-5

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .بیان کندرا  اهداف و سرفصل درس -1-1

 در آزمون میانی و نهایی آشناشود.ا نحوه فعالیت و ارزیابی ب -1-2

 ها را بیاموزد.ونحوه به دست آوردن آن منابع درس -1-3

 را بیان کند. تعاریف و مفاهیم پایه در ترجمه متون تخصصی -1-4

 خود را به زبان انگلیسی معرفی نماید. -1-5

 

 :دومهدف کلی جلسه 

-ای و ارایه تکنیکها در رشته بهداشت حرفهگیری از پیشرفتتخصصی در بهرهلزوم و اهمیت یادگیری زبان  -2

  CVو نحوه تهیه  های درک مطلب به زبان انگلیسی

 

 :دوماهداف ویژه جلسه 

  ایها در رشته بهداشت حرفهگیری از پیشرفتلزوم و اهمیت یادگیری زبان تخصصی در بهرهآشنایی با   -2-1

 های درک مطلب به زبان انگلیسیآشنایی با تکنیک  -2-2

 CVآشنایی با نحوه تهیه  -2-3

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

  را بیان کند. ایها در رشته بهداشت حرفهگیری از پیشرفتلزوم و اهمیت یادگیری زبان تخصصی در بهره -2-1

 را شرح دهد. های درک مطلب به زبان انگلیسیتکنیک -2-2

 ود را تهیه کند.خ CV رزومه یا  -2-3

 

 :سومهدف کلی جلسه 

 آشنایی با اصول ترجمه و تعاریف مرتبط با آن به زبان انگلیسی -3

 

 :سوماهداف ویژه جلسه 

 آشنایی با برخی از نظریه های ترجمه به زبان انگلیسی  -3-1

   های یک مترجم خوب و ترجمه خوبآشنایی با تعاریف مربوط به ترجمه، ویژگی -3-2

 

 :ان دانشجو قادر باشددر پای

 بیان کند. به زبان انگلیسیرا ترجمه مرتبط با برخی از نظریه های  -3-1

 خوب را به انگلیسی شرح دهد. های یک مترجم خوب و ترجمهمربوط به ترجمه، ویژگیتعاریف  -3-2
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 :چهارمهدف کلی جلسه 

  انگلیسی آشنایی با انواع ترجمه و تکنیک های ترجمه متون تخصصی به زبان -4

 

 :چهارماهداف ویژه جلسه 

  آشنایی با انواع ترجمه کلمه به کلمه، لغوی و مفهومی -4-1

 ترجمه متون تخصصی به زبان انگلیسیهای آشنایی با تکنیک -4-2

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را با ذکر مثال شرح دهد. انواع ترجمه کلمه به کلمه، لغوی و مفهومی -4-1

 استفاده نماید. به زبان انگلیسیتمرینی تخصصی در برگرداندن یک متن ترجمه های نیکاز تک  -4-2

 

 :پنجمهدف کلی جلسه 

ای، توضیح های تخصصی مرتبط با متون بهداشت حرفهمعرفی و نحوه کاربری فرهنگ واژه ها و لغت نامه -5

 ها به زبان انگلیسینپیشوندها و پسوندهای مهم و تشریح معانی کلی ریشه و دامنه کاربردی آ

 

 :پنجماهداف ویژه جلسه 

 ایمرتبط با متون بهداشت حرفه آشنایی با واژه نامه های عمومی و تخصصی -5-1

 ایهای تخصصی مرتبط با متون بهداشت حرفهنحوه کاربری فرهنگ واژه ها و لغت نامهآشنایی با  -5-2

 ها به زبان انگلیسیانی کلی ریشه و دامنه کاربردی آنپیشوندها و پسوندهای مهم و تشریح معآشنایی با  -5-3

 

 :قادر باشد باید در پایان دانشجو

 را شناسایی کند. ایواژه نامه های عمومی و تخصصی مرتبط با متون بهداشت حرفه  -5-1

 را بداند. ایهای تخصصی مرتبط با متون بهداشت حرفهنحوه کاربری فرهنگ واژه ها و لغت نامه  -5-2

 بیان کند. به زبان انگلیسیرا ها و دامنه کاربردی آنها واژهپیشوندها و پسوندهای مهم و  ریشه  -5-3

 

 :ششمهدف کلی جلسه 

  ای درخصوص ایمنی محیط کارآشنایی با متون و اصطالحات تخصصی بهداشت حرفه -6

 

 :ششماهداف ویژه جلسه 

ای در مورد ایمنی برق، ماشین آالت، جوشکاری، هآشنایی با متون و اصطالحات تخصصی بهداشت حرف -6-1

 معدن و ساختمان.

 ارایه شفاهی به زبان انگلیسی در موضوعات ایمنی و حوادث ناشی از کار -6-2

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .را درک کند متون تخصصی در مورد ایمنی برق، ماشین آالت، جوشکاری، معدن و ساختمان  -6-1

 مشارکت نماید. موضوعات ایمنی و حوادث ناشی از کارای مرتبط با در بحث ه -6-2

 

 :هفتمهدف کلی جلسه 

   ای در زمینه عوامل شیمیایی زیان آور محیط کارآشنایی با متون و اصطالحات تخصصی بهداشت حرفه -7
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 :هفتماهداف ویژه جلسه 

مثل عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار  ای در موردآشنایی با متون و اصطالحات تخصصی بهداشت حرفه  -7-1

  گاز و بخارات و گردو غبار

 عوامل شیمیایی زیان آور محیط کارارایه شفاهی به زبان انگلیسی در موضوعات  -7-2

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

ز و ای در مورد عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار مثل گامتون و اصطالحات تخصصی بهداشت حرفه  -7-1

 را درک کند.بخارات و گردو غبار 

 مشارکت نماید.موضوعات عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار در بحث های مرتبط با  -7-2

 

 :هشتمهدف کلی جلسه 

  ای در زمینه عوامل فیزیکی زیان آور محیط کارآشنایی با متون و اصطالحات تخصصی بهداشت حرفه -8

 

 :هشتماهداف ویژه جلسه 

 ای در زمینه عوامل فیزیکی زیان آور محیط کارایی با متون و اصطالحات تخصصی بهداشت حرفهآشن -8-1

 همچون صدا، روشنایی، تشعشعات، گرما و سرما و ارتعاش.

 زیان آور محیط کار فیزیکیارایه شفاهی به زبان انگلیسی در موضوعات عوامل  -8-2

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

ای در زمینه عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار همچون صدا، حات تخصصی بهداشت حرفهمتون و اصطال  -8-1

 .را درک نماید روشنایی، تشعشعات، گرما و سرما و ارتعاش

 زیان آور محیط کار مشارکت نماید. فیزیکیدر بحث های مرتبط با موضوعات عوامل  -8-2

  

 :نهمهدف کلی جلسه 

  ای در زمینه سم شناسی شغلیتخصصی بهداشت حرفهآشنایی با متون و اصطالحات  -9

 

 :نهماهداف ویژه جلسه 

از جمله کتابچه های  ای در زمینه سم شناسی شغلیآشنایی با متون و اصطالحات تخصصی بهداشت حرفه -9-1

 های آن و ...های ورود ماده سمی به بدن و متابلیتحدود مجاز و مکانیسم

 گلیسی در موضوعات سم شناسی شغلیارایه شفاهی به زبان ان -9-2

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

ای در زمینه سم شناسی شغلی از جمله کتابچه های حدود مجاز متون و اصطالحات تخصصی بهداشت حرفه -9-1

 بخواند و درک کند. های آن و ...های ورود ماده سمی به بدن و متابلیتو مکانیسم

 ضوعات سم شناسی شغلی مشارکت نماید.در بحث های مرتبط با مو -9-2

 

 

 :دهمهدف کلی جلسه 

  ای در مورد عوامل ارگونومیکیآشنایی با متون و اصطالحات تخصصی بهداشت حرفه -10
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 :دهماهداف ویژه جلسه 

همچون وضعیت  ای در مورد عوامل ارگونومیکیآشنایی با متون و اصطالحات تخصصی بهداشت حرفه  -10-1

 بدنی، طراحی ایستگاه های کاری و روش صحیح حمل بار

  خصوص عوامل ارگونومیکی محیط کارارایه شفاهی به زبان انگلیسی در  -10-2

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

ای در مورد عوامل ارگونومیکی همچون وضعیت بدنی، طراحی متون و اصطالحات تخصصی بهداشت حرفه -10-1

 را بخواند و درک نماید. های کاری و روش صحیح حمل بار ایستگاه

 شغلی مشارکت نماید. عوامل ارگونومیکیدر بحث های مرتبط با   -10-2

 

 :یازدهمهدف کلی جلسه 

 های ناشی از کارای در خصوص بیماریآشنایی با متون و اصطالحات تخصصی بهداشت حرفه  -11

 

 :یازدهماهداف ویژه جلسه 

)ریوی، پوستی،  های ناشی از کارخصوص بیماریای دری با متون و اصطالحات تخصصی بهداشت حرفهآشنای -11-1

 اسکلتی عضالنی، عصبی، قلبی عروقی و ...( 

 های ناشی از کارخصوص بیماریارایه شفاهی به زبان انگلیسی در  -11-2

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

های ناشی از کار )ریوی، پوستی، اسکلتی ای درخصوص بیماریفهمتون و اصطالحات تخصصی بهداشت حر -11-1

 بخواند و درک نماید.عضالنی، عصبی، قلبی عروقی و ...( 

 های ناشی از کار مشارکت نماید.در بحث های مرتبط با بیماری -11-2

 

 :دوازدهمهدف کلی جلسه 

   ایو تجهیزات مرتبط با بهداشت حرفهآشنایی با نحوه مطالعه و درک چند نمونه از بروشورهای وسایل  -12

 

 :دوازدهماهداف ویژه جلسه 

 دستگاه ارتعاش سنج آشنایی با نحوه مطالعه و درک بروشور -12-1

 پمپ نمونه بردار فردیآشنایی با نحوه مطالعه و درک بروشور دستگاه  -12-2

 دوچرخه ارگومترآشنایی با نحوه مطالعه و درک بروشور دستگاه  -12-3

 

 :پایان دانشجو قادر باشد در

 را بخواند و توضیح دهد. بروشور دستگاه ارتعاش سنج -12-1

 بروشور دستگاه پمپ نمونه بردار فردی را بخواند و توضیح دهد. -12-2

 را بخواند و توضیح دهد.بروشور دستگاه دوچرخه ارگومتر  -12-3

 

 :سیزدهمهدف کلی جلسه 

جمله سازی و ساختاربندی جمالت انگلیسی به منظور دستیابی به مفاهیم آشنایی با تجزیه و ترکیب یعنی  -13

  ایعلمی رشته بهداشت حرفه
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 :سیزدهماهداف ویژه جلسه 

 آشنایی با برخی ساختارهای زبان انگلیسی و ترتیب قرارگیری اجزای جمله  -13-1

 آشنایی با زمان جمالت در زبان انگلیسی  -13-2

  هول و معلوم و شرطیآشنایی با جمالت مج -13-3

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را متون تخصصی شناسایی نماید. ساختارهای زبان انگلیسی و ترتیب قرارگیری اجزای جمله  -13-1

  را در متون تخصصی بیان نماید.زمان جمالت  -13-2

 را در متون تخصصی بیابد.جمالت مجهول و معلوم و شرطی  -13-3

 

 :ردهمچهاهدف کلی جلسه 

 آشنایی با نحوه درک متون تخصصی و پاسخ به سواالت مرتبط با متن  -14

 

 :چهاردهماهداف ویژه جلسه 

 ها در متون تخصصی  آشنایی با ساختار پارگراف -14-1

 کننده به ایده اصلی و جمالت کمک هاشناسایی جمله یا ایده اصلی در پارگرافآشنایی با نحوه  -14-2

 نکات کلیدی در درک مطلب در متون تخصصیآشنایی با  -14-3

  آشنایی با نحوه پاسخگویی به سواالت متن -14-4

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 شناسایی کند. در متون تخصصی را ها ساختار پارگراف -14-1

  را پیداکند. کننده به ایده اصلیها و جمالت کمکجمله یا ایده اصلی در پارگراف -14-2

 را بیان نماید. ت کلیدی در درک مطلب در متون تخصصینکا -14-3

  سواالت متون تخصصی را بدرستی پاسخ دهد.  -14-4

 

 :پانزدهمهدف کلی جلسه 

 آشنایی با نحوه انجام مکاتبات رسمی و علمی با افراد و نهادهای علمی مرتبط با رشته به زبان انگلیسی  -15

 

 :پانزدهماهداف ویژه جلسه 

   دانشجویان با اصول نامه نگاری ساده به زبان انگلیسی آشنایی -15-1

 آشنایی با نحوه مکاتبات رسمی برای درخواست مجالت یا کتاب -15-2

  آشنایی با نحوه مکاتبه برای پذیرش در دوره های آموزشی خارج از کشور -15-3

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

  را شرح دهد. اصول نامه نگاری ساده به زبان انگلیسی -15-1

 به یک ناشر بنویسد. رسمی برای درخواست مجالت یا کتاب یک نامه -15-2

  مکاتبه نماید. برای پذیرش در دوره های آموزشی خارج از کشور -15-3

 

 :شانزدهمهدف کلی جلسه 
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  ایآشنایی با مکالمه انگلیسی در زمینه موضوعات تخصصی رشته بهداشت حرفه -16

 

 :شانزدهماهداف ویژه جلسه 

  آشنایی با نکات مهم در صحبت کردن در مصاحبه های استخدامی -16-1

 هاآشنایی با نحوه ارایه مقاله به زبان انگلیسی در همایش -16-2

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را بداند. نکات مهم در صحبت کردن در مصاحبه های استخدامی -16-1

  ر کالس ارایه نمایدیک مقاله را به زبان انگلیسی د -16-2

  

 :هفدهمهدف کلی جلسه 

 و بحث در مورد آن ایرشته بهداشت حرفه نمایش فیلم به زبان انگلیسی در مورد یکی از موضوعات تخصصی -17

 

 :هفدهماهداف ویژه جلسه 

 های تخصصیآشنایی با نحوه تماشای فیلم -17-1

 تمرین نوت برداری در حین تماشای فیلم -17-2

 ث در مورد موضوع فیلم بین دانشجویانبح -17-3

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را بیاموزد. های تخصصینحوه تماشای فیلم   -17-1

 درحین تماشای فیلم نوت برداری کند. -17-2

 های گروهی شرکت نماید.در بحث -17-3

 

 منابع:
1. Safety and health for Engineers, by J. Breuer, Latest Ed. 
2. YouTube films about principles of translation and Occupational Health and 

Safety. 

 

به زبان شفاهی ، پرسش و پاسخ، ارایه  pptهای آموزشی به صورت ارایه فایلاستفاده از سخنرانی،  روش تدریس:

 توسط دانشجویان.انگلیسی 

 

 وینت.ماژیک، وایت بورد، ویدیو پروژکتور، پاورپ وسایل آموزشی:

 

 سنجش و ارزشیابی 

 روش آزمون
سهم از نمره کل)بر 

 حسب درصد(
 ساعت تاریخ

     

 10تا  8 25/9/97 30 به صورت کتبی ترم آزمون میان 

ترجمه متن 

 انگلیسی

   20 به صورت کتبی
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و  حضور فعال

-مشارکت در بحث

 یکالس های

به روش حضور و 

 غیاب شفاهی

15   

   35  آزمون پایان ترم

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 از نمره کل درصد 20ترجمه:  -1

 از نمره کل درصد 15: شفاهیارایه  -2
 
 

   گوزلو دکتر فرامرز قرهنام و امضای مدرس: 

  دکتر مسعود قنبری  نام و امضای مدیر گروه:  

 دکتر هیوا حسینی دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

 

 تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :                 تاریخ تحویل:         
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                                   زبان تخصصی بندی درس جدول زمان

              97-98نیم سال اول  12-10سه شنبه ها  روز و ساعت جلسه:

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

1 3/7/97 
 

ی با اهداف و سرفصل درس، نحوه فعالیت و آشنای

ارزیابی دانشجویان، منابع درس و آشنایی با تعاریف و 

و آشنایی با  مفاهیم پایه در ترجمه متون تخصصی

 به زبان انگلیسی نحوه معرفی خود

 گوزلودکتر فرامرز قره

2 10/7/97 
 

گیری لزوم و اهمیت یادگیری زبان تخصصی در بهره

ای و ارایه ر رشته بهداشت حرفهها داز پیشرفت

و نحوه  تکنیک های درک مطلب به زبان انگلیسی

 CVتهیه 

 گوزلودکتر فرامرز قره

3 17/7/97 
 

آشنایی با اصول ترجمه و تعاریف مرتبط با آن به زبان 

 انگلیسی

 گوزلودکتر فرامرز قره

4 24/7/97 
 

آشنایی با انواع ترجمه و تکنیک های ترجمه متون 

 به زبان انگلیسی تخصصی

 گوزلودکتر فرامرز قره

5 1/8/97 
 

های معرفی و نحوه کاربری فرهنگ واژه ها و لغت نامه

ای، توضیح تخصصی مرتبط با متون بهداشت حرفه

پیشوندها و پسوندهای مهم و تشریح معانی کلی 

 ها به زبان انگلیسیریشه و دامنه کاربردی آن

 گوزلودکتر فرامرز قره

6 15/8/97 
 

آشنایی با متون و اصطالحات تخصصی بهداشت  

 ای درخصوص ایمنی محیط کارحرفه

 گوزلودکتر فرامرز قره

7 22/8/97 
 

آشنایی با متون و اصطالحات تخصصی بهداشت 

ای در زمینه عوامل شیمیایی زیان آور محیط حرفه

 کار

 گوزلودکتر فرامرز قره

8 29/8/97 
 

تخصصی بهداشت آشنایی با متون و اصطالحات 

 ای در زمینه عوامل فیزیکی زیان آور محیط کارحرفه

 گوزلودکتر فرامرز قره

9 6/9/97 
 

آشنایی با متون و اصطالحات تخصصی بهداشت 

 ای در زمینه سم شناسی شغلیحرفه

 گوزلودکتر فرامرز قره

10 13/9/97 
 

آشنایی با متون و اصطالحات تخصصی بهداشت 

 امل ارگونومیکیای در مورد عوحرفه

 گوزلودکتر فرامرز قره

11 20/9/97 
 

آشنایی با متون و اصطالحات تخصصی بهداشت 

 های ناشی از کارای در خصوص بیماریحرفه
 گوزلودکتر فرامرز قره

12 19/2/95 
 

آشنایی با نحوه مطالعه و درک چند نمونه از 

بروشورهای وسایل و تجهیزات مرتبط با بهداشت 

 ایحرفه

 گوزلوتر فرامرز قرهدک

13 27/9/97 
 

آشنایی با تجزیه و ترکیب یعنی جمله سازی و 

ساختاربندی جمالت انگلیسی به منظور دستیابی به 
 گوزلودکتر فرامرز قره
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 ایمفاهیم علمی رشته بهداشت حرفه

14 4/10/97 
 

آشنایی با نحوه درک متون تخصصی و پاسخ به 

 سواالت مرتبط با متن

 گوزلوز قرهدکتر فرامر

15 
 

آشنایی با نحوه انجام مکاتبات رسمی و علمی با افراد  11/10/97

 و نهادهای علمی مرتبط با رشته به زبان انگلیسی

 گوزلودکتر فرامرز قره

16 18/10/97 
 

آشنایی با مکالمه انگلیسی در زمینه موضوعات 

 ایتخصصی رشته بهداشت حرفه

 گوزلودکتر فرامرز قره

17 25/10/97 
 

نمایش فیلم به زبان انگلیسی در مورد یکی از 

ای و بحث موضوعات تخصصی رشته بهداشت حرفه

 در مورد آن

 

 گوزلودکتر فرامرز قره

 


