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 بنام خدا
 کرمانشاه يدانشگاه علوم پزشک

 يراپزشکيپ دانشکده 

   Lessen Plan طرح درس

  
 دومترم  يوسته هوشبريپ يان کارشناسيدانشجو: مخاطبان                                                                                                     واژه شناسی :عنوان درس  
 - : :  ازيش نيدرس  پ                                                                                            يواحد نظر2:  تعداد و نوع واحد  

 82-84شنبه ها ساعت  چهار: ساعت مشاوره                                 95-91 يليسال تحص دومنمسال  ( 81-81ساعت ) چهارشنبه ها :زمان ارائه درس  
 ابراهيم عزتي :  مدرسان/ مدرس 

 

 دربخشهاي اتاق عمل بهتر ر واختصاصي هوشبري درجهت کا ، پرستاري فراگيري واژه هاي عمومي پزشکي :درس يهدف کل
 
 

   :جلسات  ياهداف کل

واژگان پزشکي اجزاي مختلف -1  

  پيشوندهاي رايج درترمينولوژي پزشکي -2

 پيشوندهاي رايج درترمينولوژي پزشکي  ادامه  -3

 وندهاي رايج درترمينولوژي پزشکيسپ -4

 پسوندهاي رايج درترمينولوژي پزشکي ادامه  -5

 ريشه هاي لغت مربوط به عوامل فيزيك شيميايي وزمان  -1

 اصطالحات مربوط به ساختمان بدن -7

 اصطالحات انتخابي مربوط به سيستم قلبي وعروقي ، لنفاوي وخون -1

 اصطالحات انتخابي مربوط به سيستم هاي تنفس و گوارش -9

 اصطالحات انتخابي مربوط به سيستم هاي ادراري وتناسلي  -81

 (چشم وگوش) صطالحات انتخابي مربوط به سيستم هاي عصبي ، آندوکرين و حواس ا -88

 اصطالحات انتخابي مربوط به سيستمهاي عضالني ، اسکلتي و پوست -82

 تاق عملااصطالحات اختصاصي و اختصارات  -83

 اصطالحات اختصاصي و اختصارات بيهوشي -84

 اصطالحات اختصاصي و اختصارات بيهوشي -85

 اصطالحات اختصاصي و اختصارات رايج در بي حسي موضعي -81
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 :هر جلسه یک اهداف کليبه تفک يژه رفتارياهداف و
 جلسه اول

  اجزاي مختلف واژگان پزشکی ان با يدانشجو يیآشنا:یهدف کل

 :ان دانشجو قادر باشديدرپا:ژه ياهداف و
 .ح دهديتوضجاد درد را يا يسم هايدرد و مکان يرندهايگ -1-1

 .هدف ازمطالعه درس اصطالحات پزشکی را بيان کند1 -1-2

 .را نام ببرد  اجزاء مختلف يک اصطالح -1-3

 پيشوند ، پسوند ،ريشه لغت ، لغات مرکب ، شکل ترکيبی ريشه لغت -: را تعريف کند روبرو واژهاي -1-4

 

 جلسه دوم

  (1)پيشوندهاي رايج درترمينولوژي پزشکیان با  يدانشجو يیآشنا: یهدف کل

 :ان دانشجو قادر باشديدرپا:ژهياهداف و
 .پيشوند را تعريف نمايد -1-2

 . پيشوندهايی که نشان دهنده وضعيت هستند ، را نام ببرد-2-2

 . پيشوندهاي منفی کننده را نام ببرد-3-2

 .پيشوندهايی که نشان دهنده درجه واندازه هستند را نام ببرد -4-2

 
 جلسه سوم

 ( 2)دانشجويان با  پيشوندهاي رايج درترمينولوژي پزشکیآشنايی : یهدف کل

 :باشدان دانشجو قادر يدر پا :ژهياهداف و
 .پيشوندهايی که نشان دهنده جهت هستند را نام ببرد-1-3

 ..يشوندهايی که نشان دهنده رنگ هستند را نام ببرد-2-3

 .پيشوندهايی که نشان دهنده اعداد وزمان هستند را نام ببرد-3-3

 

 جلسه چهارم

 (1)پسوندهاي رايج درترمينولوژي پزشکیان با يدانشجو يیآشنا: یهدف کل

 :ان دانشجو قادر باشديدر پا :ژهياهداف و
 .پسوند را تعريف نمايد-1-4

 .پسوندهايی که ريشه لغت را به اسم و صفت تبديل می نمايند را نام ببرد-2-4

 .بيماري هستند ليست نمايدپسوندهايی را که نشان دهنده يک فرايند -3-4 

 

 جلسه پنجم

 (2)پسوندهاي رايج درترمينولوژي پزشکی -ان با يدانشجو يیآشنا :یهدف کل

 :ان دانشجو قادر باشديدر پا:ژهياهداف و
 . پسوندهايی راکه نشان دهنده يک اقدام تشخيصی يا جراحی هستند نام ببرد-1-5

 .هستند ليست نمايدپسوندهايی را که نشان دهنده يک حالت -2-5

 .پسوندهايی را که بيانگر يک حوزه تخصصی يا داشتن تخصص خاص هستند نام ببرد-3-5 
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 جلسه ششم

 ريشه هاي لغت مربوط به عوامل فيزيک شيميايی وزمان ان  با يدانشجو يیآشنا: یهدف کل

 :ان دانشجو قادر باشديدر پا :ژهياهداف و
 .را نام ببرد ...فيزيکی مانندفشار، نور،کار و حرکت، الکتريسته وريشه هاي لغت مربوط به عوامل -1-6

 .ريشه هاي لغت مربوط به عوامل شيميايی مانند نيتروژن ، آهن و سديم را ليست نمايد -2-6

 .ريشه هاي لغت مربوط به زمان را نام ببرد  -3-6

 

 جلسه هفتم

 بدناصطالحات مربوط به ساختمان دانشجو با  يیآشنا: یهدف کل

 :ان دانشجو قادر باشديدر پا:ژهياهداف و 
 .اصطالحات واختصارات مربوط به نواحی چهارگانه شکم را نام ببرد -1-7

 .اصطالحات مربوط به جهات آناتوميک را ليست نمايد-2-7

 .ريشه هاي لغت مربوط به نواحی سرو تنه واندامها را معنی نمايد  -3-7

 

 جلسه هشتم

 اصطالحات انتخابی مربوط به سيستم قلبی وعروقی ، لنفاوي وخونان با يدانشجو يیآشنا: یهدف کل

 : ان دانشجو قادر باشديدر پا:ژهياهداف و
 . ريشه هاي لغت انتخابی مربوط به سيستم قلبی وعروقی لنفاوي وخون را ليست نمايد-1-8

 .سيستمهاي فوق را معنی نمايداصطالحات انتخابی واختصارات مربوط به بيماريها تشخيص ودرمان -2-8

 

 جلسه نهم

  اصطالحات انتخابی مربوط به سيستم هاي تنفس و گوارش آشنايی دانشجويان با :یهدف کل

 :ان دانشجو قادر باشديدر پا:ژهياهداف و
 . ريشه هاي لغت انتخابی مربوط به سيستم گوارش و تنفس را ليست نمايد-1-9

 .مربوط به بيماريها ، تشخيص ودرمان سيستمهاي فوق را معنی نمايداصطالحات انتخابی واختصارات  -2-9
 

 جلسه دهم

 اصطالحات انتخابی مربوط به سيستم هاي ادراري وتناسلیان با يدانشجو يیآشنا: یهدف کل

 :ان دانشجو قادر باشديدر پا:ژهياهداف و

 . ليست نمايدريشه هاي لغت انتخابی مربوط به سيستم هاي ادراري و تناسلی را -1-11

 .اصطالحات انتخابی واختصارات مربوط به بيماريها ، تشخيص ودرمان سيستمهاي فوق را معنی نمايد -2-11

 

 ازدهميجلسه 

 (چشم وگوش) اصطالحات انتخابی مربوط به سيستم هاي عصبی ، آندوکرين و حواس ان با يدانشجو يیآشنا: یهدف کل

 :ان دانشجو قادر باشديدر پا:ژهياهداف و

 .را ليست نمايد (چشم و گوش) ريشه هاي لغت انتخابی مربوط به سيستم هاي عصبی آندوکرين وحواس -1-11
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 .اصطالحات انتخابی واختصارات مربوط به بيماريها ، تشخيص ودرمان سيستمهاي فوق را معنی نمايد-2-11

 جلسه دوازدهم

  سيستمهاي عضالنی ، اسکلتی و پوستاصطالحات انتخابی مربوط به  ان بايدانشجو يیآشنا: یهدف کل

 :ان دانشجو قادر باشديدر پا:ژهياهداف و

 .ريشه هاي لغت انتخابی مرب وط به سيستم هاي عضالنی ، اسکلتی و پوست را ليست نمايد-1-12

 .اصطالحات انتخابی واختصارات مربوط به بيماريها ، تشخيص ودرمان سيستمهاي فوق را معنی نمايد-1-13
 

 زدهميجلسه س

  اصطالحات اختصاصی و اختصارات اتاق عملان با يدانشجو يیآشنا: یهدف کل

 :ان دانشجو قادر باشديدر پا:ژهياهداف و

 .اصطالحات واختصارات رايج در اتاق عمل را ليست نمايد-1-13

 

 جلسه چهاردهم

 هوشبرياصطالحات اختصاصی و اختصارات آشنايی دانشجويان با : هدف کلی

 :در پايان دانشجو قادر باشد:ويژهاهداف 

 .موضعی را ليست نمايد  اصطالحات واختصارات مربوط به وسايل بيهوشی و بی حسی-1-14
 

 جلسه پانزدهم

 هوشبرياصطالحات اختصاصی و اختصارات آشنايی دانشجويان با : هدف کلی

 :در پايان دانشجو قادر باشد:اهداف ويژه

 .نمايد  در بيهوشی عمومی را ليستاصطالحات و اختصارات رايج  -1-15

 جلسه شانزدهم

 اصطالحات اختصاصی و اختصارات رايج در بی حسی موضعیان با يدانشجو يیآشنا: یهدف کل

  :ان دانشجو قادر باشديدر پا:ژهياهداف و

 .ليست نمايد   اصطالحات واختصارات رايج در بی حسی هاي موضعی را-1-16

 

 

 
 (توان استفاده کرد يز ميموجود ن ين ترجمه هاياز آخر:) منابع

 

References: 

8- Birmingham ‘ Jacqueline Joseph Medical – Terminology’ a self learning Text . 3rd latest Edition 

2- Cohen ‘ Barbara J . Medical Terminologyi an illustrated guide 3rd latest Edition 
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: سيدرت روش  

  یپرسش و پاسخ ، بحث گروه.  یسخنران

 : يکمك آموزش يرسانه ها

 دئوپروژکتوريت برد، وينترنت، تخته وايوتر و ايکامپ

 يابيسنجش و ارزش
 ساعت خيتار نمره روش آزمون آزمون

 84-84:31 81/82/95 8.5  ينه ايچهار گز زيکوئ
 84-84:31 23/8/91 3.5  ينه ايچهار گز ان دورهيآزمون م

 1:31-81:31 83/14/91 83 ينه ايچهار گز ان ترميآزمون پا
   2 - يآموزش يتهايفعال

 

 :مقررات درس وانتظارات از دانشجو
به  ین واحد درسيجهت هر چه بهتر برگزار شدن ا یت زمانيت درس و تنوع منابع و توجه به محدوديرودکه با توجه به اهميان محترم انتظار مياز دانشجو  

 . . دييتوجه فرما رينکات ز

 ق در کالس يحضور منظم و دق – 1  

  یو بحث گروه یداخل کالس يتهايشرکت در فعال – 2

 شده  یرجوع به منابع معرف – 3

  يجلسه بعد يمطرح کردن سواالت جلسه قبل در ابتدا – 4

 همراه  يخاموش کردن تلفن ها -5
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 واژه شناسي پزشکي درس يجدول زمانبند
 14کالس  14-16ساعت چهارشنبه ها  : ساعت جلسه روز و

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاريخ جلسه

 ابراهيم عزتی اجزاي مختلف واژگان پزشکی 21/11/95 1

 ابراهيم عزتی پيشوندهاي رايج درترمينولوژي پزشکی 27/11/95 2

پزشکیادامه  پيشوندهاي رايج درترمينولوژي  4/12/95 3  ابراهيم عزتی 

 ابراهيم عزتی پسوندهاي رايج درترمينولوژي پزشکی 11/12/95 4

 ابراهيم عزتی ادامه پسوندهاي رايج درترمينولوژي پزشکی 18/12/95 5

 ابراهيم عزتی ريشه هاي لغت مربوط به عوامل فيزيک شيميايی وزمان 25/12/95 6

 ابراهيم عزتی اصطالحات مربوط به ساختمان بدن 16/1/96 7

 ابراهيم عزتی اصطالحات انتخابی مربوط به سيستم قلبی وعروقی ، لنفاوي وخون 23/1/96 8

 ابراهيم عزتی اصطالحات انتخابی مربوط به سيستم هاي تنفس و گوارش 31/1/96 9

 ابراهيم عزتی اصطالحات انتخابی مربوط به سيستم هاي ادراري وتناسلی 6/2/96 11

(چشم وگوش) اصطالحات انتخابی مربوط به سيستم هاي عصبی ، آندوکرين و حواس  13/21/96 11  ابراهيم عزتی 

 ابراهيم عزتی اصطالحات انتخابی مربوط به سيستمهاي عضالنی ، اسکلتی و پوست 21/2/96 12

 ابراهيم عزتی اصطالحات اختصاصی و اختصارات اتاق عمل 27/2/96 13

و اختصارات بيهوشی اصطالحات اختصاصی 3/3/96 14  ابراهيم عزتی 

 ابراهيم عزتی اصطالحات اختصاصی و اختصارات بيهوشی 11/3/96 15

 ابراهيم عزتی اصطالحات اختصاصی و اختصارات رايج در بی حسی موضعی 17/3/96 16

 

 

 

 

 

 

 :دانشکده EDOنام و امضاي مسئول           رسول کاويان نژاد: نام و امضاي مدير گروه    ابراهيم عزتی         : نام و امضاي مدرس

 :تاريخ ارسال                                 :                      تاريخ ارسال                     :                                 تاريخ تحويل           
 


