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 بنام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 پیراپزشکیدانشکده 

   Lessen Plan طرح درس

  

 دانشجویان ترم چهارم کارشناسی پیوسته هوشبری: مخاطبان                                                    زبان انگلیسی تخصصی :عنوان درس     

 واژه شناسی ،زبان انگلیسی عمومی:  درس  پیش نیاز       واحد تئوری                                                                3:   تعداد و نوع واحد   

        61-66، نمیسال دوم سال تحصیلی (56-58ساعت   هفته دوم 8) ، دوشنبه ها(51:51-51: 51 ساعت)  هاشنبه: زمان ارائه درس   

 رسول کاویان نژاد :مدرسان / مدرس                         آزاد: ساعت مشاوره       

 

 

 :هدف کلی درس

 بویژه هوشبري پزشکی تخصصی متون نگارش و ترجمه ،مفاهیم درك ،مطالعه در دانشجویان توانائی ارتقاء: کلی هدف
 

 

 

 ( هدفجهت هر جلسه یک )  :اهداف کلی جلسات 

 کالسمقدمه، معرفی درس و  -1
 پزشکی و دارویی  واژه ها  و دستورات نوشتن در رایج اصطالحاتآشنایی با  -2
 و واژه ها ها ریشه، ها پسوند ها، پیشوند :کلمات اجزاي با آشنایی -3
 آشنایی با اصطالحات رایج آزمایشگاهی -4
 (1)جراحی و داخلی بیماریهاي در اصطالحاتآشنایی با  -5
 (2)جراحی و داخلی بیماریهاي در اصطالحاتآشنایی با  -6
 (3)جراحی و داخلی بیماریهاي در اصطالحاتآشنایی با  -7
 (1)هوشبري زمینه در علمی متون مفاهیم درك و خواندن آشنایی با -8
 (2)هوشبري زمینه در علمی متون مفاهیم درك و آشنایی با خواندن -9

 (3)هوشبري زمینه در علمی متون مفاهیم درك و آشنایی با خواندن  -11
 (4)هوشبري زمینه در علمی متون مفاهیم درك و نایی با خواندنآش -11
 (5)هوشبري زمینه در علمی متون مفاهیم درك و نایی با خواندنشآ -12
 (6)هوشبري زمینه در علمی متون مفاهیم درك و نایی با خواندنشآ -13
 (7)هوشبري زمینه در علمی متون مفاهیم درك و نایی با خواندنشآ -14
 (8)هوشبري زمینه در علمی متون مفاهیم درك و نایی با خواندنشآ -15
 (1)تخصصی هوشبري متون ترجمه اصولآشنایی با   -16
 (2)تخصصی هوشبري متون ترجمه اصول آشنایی با  -17
 (1)متون اصلی نکات استخراج و سازي خالصه توانایی -18
 (2)متون اصلی نکات استخراج و سازي خالصه توانایی  -19
 (1)آشنایی با مقاله انگلیسی مرتبط با هوشبري -21
 (2)آشنایی با مقاله انگلیسی مرتبط با هوشبري  -21
 (3)آشنایی با  مقاله انگلیسی مرتبط با هوشبري -22
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 تاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسهاهداف ویژه رف

 جلسه اول

 معرفی درس و کالس ،مقدمه :هدف کلی

 :اهداف ویژه 

 درپایان دانشجو قادر باشد

 .اهداف آموزشی درس را فرا گیرد -1-1
  .قوانین و مقررات کالسی و درسی را فرا گیرد  -2-1

 .تکالیف و انتظارات مدرس را درك کند -3-1

 دوم جلسه

  داروییپزشکی و  دستوراتواژه ها  و  نوشتن در رایج اصطالحاتآشنایی با : هدف کلی

 :اهداف ویژه 

 درپایان دانشجو قادر باشد

 . اصول اساسی ساختن یک واژه پزشکی را بیان کند -1-2

 . کند تلفظواژه هاي پزشکی را درست  -2-2

 .اختصارات پزشکی را توضیح دهد -3-2

 .اختصارات دارویی و چگونگی تجویز داروها را فرا گیرد -4-2

 سوم جلسه

 و واژه هاي سیستم هاي مختلف بدن ها ریشه و ها پسوند ها، پیشوند :کلمات اجزاي با آشنایی: هدف کلی

 :اهداف ویژه 

 دانشجو قادر باشددرپایان 

 . معانی و کاربرد پیشوندها و پسوندهاي رایج در اصطالحات پزشکی را بیان کند -1-3

 . کند رایج آناتومی، فیزیولوژي و دستگاههاي مختلف بدن را بیانواژه هاي  -2-3

  .رایج هوشبري و اتاق عمل را توضیح دهدواژه هاي  -3-3

 چهارم جلسه

 اصطالحات آزمایشگاهیآشنایی با : هدف کلی

 :اهداف ویژه 

 درپایان دانشجو قادر باشد

 پنجم جلسه

 (1)جراحی و داخلی بیماریهاي در اصطالحاتآشنایی با : هدف کلی

 :اهداف ویژه 

 درپایان دانشجو قادر باشد

 . واژه هاي مربوط به بیماریهاي شایع دستگاه تنفس را بیان کند -1-5

 .بیماریهاي شایع قلب و عروق را شرح دهدواژه هاي رایج مربوط به  -2-5

  .دستگاه گردش خون و سیستم لنفاوي را بیان کندواژه هاي رایج  -3-5
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 ششم جلسه

 (2)جراحی و داخلی بیماریهاي در اصطالحاتآشنایی با : هدف کلی

 :اهداف ویژه 

 درپایان دانشجو قادر باشد

 . را بیان کند و عضالنی اسکلتیواژه هاي مربوط به بیماریهاي شایع دستگاه  -1-6

 را شرح دهد ، غدد مترشحه داخلیدستگاه گوارشو اختصارات واژه هاي مربوط به آناتومی  -2-6

 . را توضیح دهدتناسلی  -بیماریهاي دستگاه ادراريآناتومی و واژه هاي مربوط به  -3-6
 هفتم جلسه

 (3)جراحی و داخلی بیماریهاي در اصطالحاتآشنایی با : هدف کلی

 :اهداف ویژه 

 درپایان دانشجو قادر باشد

 .دهد بیانرا و اختصارات آن واژه هاي مربوط به بیماریهاي شایع دستگاه عصبی  -1-7

 .ح دهدشررا چشم، گوش، حلق و بینی و اختصارات آن واژه هاي مربوط به بیماریهاي  -2-7

 .را توضیح دهدمامایی و زنان اختصارات آن واژه هاي مربوط به بیماریهاي شایع  -3-7

 هشتم جلسه

 (1)هوشبري زمینه در علمی متون مفاهیم درك و خواندن آشنایی با : هدف کلی

 :اهداف ویژه 

 درپایان دانشجو قادر باشد
 .طالحات مربوط به هوشبري را فرا گیردصلغات و ا -1-8

 .فرا گیرد تاریخچه و پیداش رشته هوشبري به زبان التین را -2-8

 .اصول پایه داروشناسی و بیهوشی به زبان التین را درك کند -3-8

 .روش هاي تجویز دارویی به زبان التین را درك کند -4-8

 .متون التین در رابطه با معرفی بیهوشی جراحی را بتواند ترجمه کند -5-8

 .مترادف و متضاد لغات در متون مشخص شده را بتواند بیان کند-6-8

 نهم جلسه

 (2)هوشبري زمینه در علمی متون مفاهیم درك و آشنایی با خواندن: هدف کلی

 :اهداف ویژه 

 درپایان دانشجو قادر باشد

 .لغات و اطالحات مربوط به هوشبري را تعریف کند -1-9

 .تعاریف پایه در بیهوشی مدرن با زبان التین را درك کند -2-9

 .مدرن به زبان التین را درك کنداندارد ها در بیهوشی تدامنه و اس-3-9

 .ون التین مربوطه به عمق بیهوشی را بتواند ترجمه کندتم -4-9

 .مترادف و متضاد لغات در متون مشخص شده را بتواند بیان کند -5-9

 دهم جلسه

 (3)هوشبري زمینه در علمی متون مفاهیم درك و آشنایی با خواندن: هدف کلی
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 :اهداف ویژه 

 قادر باشددرپایان دانشجو 

 .لغات و اطالحات مربوط به هوشبري و علوم پزشکی را فرا گیرد -1-11

 .ارزیابی پیش از جراحی به زبان التین را بتواند درك کند -2-11

 .انتخاب نوع بیهوشی به زبان التین را بتواند فرا گیرد -3-11

 .مترادف و متضاد لغات در متون مشخص شده را بتواند بیان کند -4-11

 یازدهم سهجل

 (4)هوشبري زمینه در علمی متون مفاهیم درك و آشنایی با خواندن :هدف کلی

 :اهداف ویژه 

 درپایان دانشجو قادر باشد

 .لغات و اطالحات مربوط به هوشبري و علوم پزشکی را فرا گیرد -1-11

 .ان التین درك کندالنی را به زباداره بالینی شل کننده هاي عض -2-11

 .اصطالحات و لغات مربوطه به بلوك کننده هاي عصبی را فرا گیرد -3-11

 .مترادف و متضاد لغات در متون مشخص شده را بتواند بیان کند -4-11

 دوزادهم جلسه

 (5) هوشبري زمینه در علمی متون مفاهیم درك و آشنایی با خواندن: هدف کلی

 :اهداف ویژه 

 درپایان دانشجو قادر باشد

 .اطالحات مربوط به هوشبري و علوم پزشکی را فرا گیردلغات و  -1-12

 .اداره بیهوشی عمومی را به زبان التین را درك کند -2-12

 .ان التین درك کندبواحد هاي مراقبت پس از بیهوشی را به ز -3-12

 .عوارض و اثرات بیهوشی را به زبان التین درك کند -4-12

 .شده را بتواند بیان کند مترادف و متضاد لغات در متون مشخص -5-12

 سیزدهم جلسه

 (6)هوشبري زمینه در علمی متون مفاهیم درك و آشنایی با خواندن: هدف کلی

 :اهداف ویژه 

 درپایان دانشجو قادر باشد

 .لغات و اطالحات مربوط به هوشبري و علوم پزشکی را فرا گیرد -1-13

 .التین درك کندمتابولیسم و سمت داروهاي بیهوشی را به زبان   -2-13

 .بی حسی موضعی را به زبان التین درك کند -3-13

 .مترادف و متضاد لغات در متون مشخص شده را بتواند بیان کند -4-13

 چهاردهم جلسه

 (7)هوشبري زمینه در علمی متون مفاهیم درك و آشنایی با خواندن: هدف کلی

 :اهداف ویژه 

 درپایان دانشجو قادر باشد
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 .اطالحات مربوط به هوشبري و علوم پزشکی را فرا گیردلغات و  -1-14

 .را به زبان التین درك کندفاکتور هاي موثر بر بیهوشی   -2-14

  .را به زبان التین درك کنداثرات چاقی بر بیهوشی  -3-14

 .مترادف و متضاد لغات در متون مشخص شده را بتواند بیان کند -4-14

 پانزدهم جلسه

 (8)هوشبري زمینه در علمی متون مفاهیم درك و ا خواندنآشنایی ب: هدف کلی

 :اهداف ویژه 

 درپایان دانشجو قادر باشد

 .لغات و اطالحات مربوط به هوشبري و علوم پزشکی را فرا گیرد -1-15

 .مانیتورینگ هاي بیهوشی به زبان التین را فرا گیرد  -2-15

  .کندرا به زبان التین درك مشخصات ماشین بیهوشی  -3-15

 .مترادف و متضاد لغات در متون مشخص شده را بتواند بیان کند -4-15

 شانزدهم جلسه

 (1) تخصصی هوشبري متون ترجمه اصولآشنایی با : هدف کلی

 :اهداف ویژه 

 درپایان دانشجو قادر باشد

 .اصول ترجمه متون التین علوم پزشکی به فارسی را فرا گیرد-1-16

 .ترجمه انگلیسی  به فارسی را فرا گیردنکات گرامري براي   -2-16

 .نکات گرامري براي ترجمه انگلیسی به فارسی را فرا گیرد -3-16

 هفدهم جلسه

 (2)تخصصی هوشبري متون ترجمه اصول آشنایی با: هدف کلی

 :اهداف ویژه 

 درپایان دانشجو قادر باشد

 .را فرا گیرد در علوم پزشکی علوم پزشکی فارسی به التیناصول ترجمه متون -1-17

 .را فرا گیرد در علوم پزشکی التینبه  فارسینکات گرامري براي ترجمه   -2-17

 .را فرا گیرد در علوم پزشکی التینبه  فارسینکات گرامري براي ترجمه  -3-17

 هیجدم جلسه

 (1)علوم پزشکی متون اصلی نکات استخراج و سازي خالصه توانایی: هدف کلی

 :اهداف ویژه 

 دانشجو قادر باشددرپایان 

 .بیب کارت تهیه کند علوم پزشکی مقاله انگلیسی سهبراي  -1-18

 .توانایی چکیده و خالصه سازي مقاله انگلیسی به فارسی را فرا گیرد  -2-18

 .درك مطلب هاي مرتبط با علوم پزشکی را درك کند -3-18

 .نکات گرامري در خالصه سازي مقاالت را فرا گیرد -4-18

 نوزدهم جلسه
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 (2) متون اصلی نکات استخراج و سازي خالصه توانایی: هدف کلی

 :اهداف ویژه 

 درپایان دانشجو قادر باشد

 .را فرا گیرد علوم پزشکی توانایی چکیده و خالصه سازي مقاله انگلیسی -1-19

 .چکیده استخراج شده را با چکیده مقاله مقایسه کند -2-19

 .پزشکی را به فارسی و سپس به انگلیسی برگرداند چکیده استخراج شده عاوم -3-19

 بیستم جلسه

 (1) هوشبريرشته آشنایی با مقاله انگلیسی مرتبط با : هدف کلی

 :اهداف ویژه 

 درپایان دانشجو قادر باشد

 .مقاله انگلیسی مرتبط با داروي پروپوفول را درك و ترجمه کند -1-21

 .استفراغ بعد از بیهوشی را درك و ترجمه کندتهوع و مقاله انگلیسی مرتبط با  -2-21

 .مقاله انگلیسی مرتبط با گازهاي بیهوشی را درك و ترجمه کند -3-21

 .مرتبط با درد بعد از بیهوشی را درك و ترجمه کندمقاله انگلیسی  -4-21

 بیست و یکم جلسه

 (2)هوشبريرشته آشنایی با مقاله انگلیسی مرتبط با : هدف کلی

 :اهداف ویژه 

 درپایان دانشجو قادر باشد

 .را درك و ترجمه کند تیوپنتالمقاله انگلیسی مرتبط با داروي  -1-21

 .مقاله انگلیسی مرتبط با اکسیژن درمانی را درك و ترجمه کند -2-21

 .مقاله انگلیسی مرتبط با انواع بیهوشی را درك و ترجمه کند -3-22

 بیست و دوم جلسه

 (3)هوشبريرشته مقاله انگلیسی مرتبط با آشنایی با : هدف کلی

 :اهداف ویژه 

 درپایان دانشجو قادر باشد

 .را درك و ترجمه کندمقاله انگلیسی مرتبط با دارو هاي مخدري  -1-21

 .مقاله انگلیسی مرتبط با آتراکوریم را درك و ترجمه کند -2-21

 .مقاله انگلیسی مرتبط با هایپوکسی را درك و ترجمه کند -3-22

 .مقاله انگلیسی مرتبط با بیهوشی در بیماران آسمی را درك و ترجمه کند -4-22

 
 

 (از آخرین ترجمه های موجود نیز می توان استفاده کرد)  :منابع
 

1‐     Basics of Anesthesia. Robert K.Stoelting, Ronald D.Miller.Latested. 

2- English for the students of Anesthesia- Samad Mirza Suzani. 

3- Medical Terminology. Birmingham J.J. Latest ed. 

4- Medical Terminology. Barbara J.Cohen. Latest ed 
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5- UP to Date- Pubmed 

 : روش تدریس
 پرسش و پاسخ ، بحث گروهی . سخنرانی 

 

 : رسانه های کمک آموزشی

 کامپیوتر و اینترنت، تخته وایت برد، ویدئوپروژکتور
 

 ارزشیابی سنجش و

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

  15/51/51 درصد نمره کل 51 شفاهی کوئیز

 51:01ساعت  1/1/59 درصد نمره کل 11 چهارگزینه ای، تشریحی آزمون میان دوره

 0:01  - 51:01 4/4/59 درصد نمره کل 11 چهارگزینه ای آزمون پایان ترم

  طی تمام جلسات درصد نمره کل 51 ترجمه مقاله مرتبط فعالیتهای آموزشی

 

 :مقررات درس وانتظارات از دانشجو

 
رسی به نکات د داز دانشجویان محترم انتظار میرودکه با توجه به اهمیت درس و تنوع منابع و توجه به محدودیت زمانی جهت هر چه بهتر برگزار شدن این واح

 . زیر توجه فرمایید

 حضور منظم و دقیق در کالس  – 5  

 شرکت در فعالیتهای داخل کالسی و بحث گروهی  – 1

 رجوع به منابع معرفی شده  – 3

 مطرح کردن سواالت جلسه قبل در ابتدای جلسه بعدی  – 4

 خاموش کردن تلفن های همراه -1

 در صورت عدم تشکیل کالس به هر علتی، کالس جبرانی با هماهنگی آموزش تشکیل خواهد شد-6
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 رشته هوشبری زبان تخصصی درسجدول زمانبندی 
 ( 59-50ساعت )( هفته دوم 0 ) ، دوشنبه ها(51:51-51 :51ساعت) شنبه ها :ساعت جلسه روز و

 

 مدرس هدف جلسه تاریخ جلسه

 کاویان نژاد سمقدمه، معرفی درس و کال 16/11/95 1

 کاویان نژاد پزشکی دستورات و دارویی دستورات نوشتن در رایج اصطالحاتآشنایی با  23/11/95 2

 کاویان نژاد ها ریشه و ها پسوند ها، پیشوند :کلمات اجزاي با آشنایی 31/11/95 3

 کاویان نژاد آشنایی با اصطالحات رایج آزمایشگاهی 7/12/95 4

 کاویان نژاد (1)جراحی و داخلی بیماریهاي در اصطالحاتآشنایی با  14/12/95 5

 کاویان نژاد (2)جراحی و داخلی بیماریهاي در اصطالحاتآشنایی با  21/12/95 6

 کاویان نژاد (3)جراحی و داخلی بیماریهاي در اصطالحاتآشنایی با  19/1/96 7

 کاویان نژاد (1)هوشبري زمینه در علمی متون مفاهیم درك و خواندن آشنایی با 26/1/96 8

 کاویان نژاد (2)هوشبري زمینه در علمی متون مفاهیم درك و آشنایی با خواندن 28/1/96 9

 کاویان نژاد (امتحان میان ترم) (3)هوشبري زمینه در علمی متون مفاهیم درك و آشنایی با خواندن  2/2/96 11

 کاویان نژاد (4)هوشبري زمینه در علمی متون مفاهیم درك و آشنایی با خواندن 4/2/96 11

 کاویان نژاد (5)هوشبري زمینه در علمی متون مفاهیم درك و آشنایی با خواندن 9/2/96 12

 کاویان نژاد (6)هوشبري زمینه در علمی متون مفاهیم درك و آشنایی با خواندن 11/2/96 13

 کاویان نژاد (7)هوشبري زمینه در علمی متون مفاهیم درك و آشنایی با خواندن 16/2/96 14

 کاویان نژاد (8)هوشبري زمینه در علمی متون مفاهیم درك و آشنایی با خواندن 18/2/96 15

 کاویان نژاد (1)تخصصی هوشبري متون ترجمه اصولآشنایی با   23/2/96 16

 کاویان نژاد (2)تخصصی هوشبري متون ترجمه اصول آشنایی با  25/2/96 17

 کاویان نژاد (1)متون اصلی نکات استخراج و سازي خالصه توانایی 31/2/96 18

 کاویان نژاد (2)متون اصلی نکات استخراج و سازي خالصه توانایی  1/3/96 19

 کاویان نژاد (1)آشنایی با مقاله انگلیسی مرتبط با هوشبري 6/3/96 21

 کاویان نژاد (2)آشنایی با مقاله انگلیسی مرتبط با هوشبري  13/3/96 21

 کاویان نژاد (3)هوشبريآشنایی با  مقاله انگلیسی مرتبط با  21/3/95 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :دانشکده EDOنام و امضای مسئول           رسول کاویان نژاد: نام و امضای مدیر گروه    رسول کاویان نژاد      : نام و امضای مدرس

 :تاریخ ارسال                                               :                      تاریخ ارسال                     :                                 تاریخ تحویل  


