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 ثٌبم خذا
 کرهاًطاُ يداًطگاُ ػلَم پسضک

 يراپسضکيپ داًطکذُ                                                                                             

   Lessen Plan طرح درس

  

 دٍمترم  يَستِ َّضبريپ ياى کارضٌاسيداًطجَهخاطباى:                             اـطالحبت ػوَهي پسؼكي ٍاختفبـي َّؼجري ػٌَاى درس : 
 - : :  ازيص ًيدرس  پ                                                                                                    يٍاحذ ًظر2تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذ:    

  18-16ضٌبِ ّا ساػت  چْارساػت هطاٍرُ :                                                                           97-98يليسال تحص اٍلوسال يً :زهاى ارائِ درس  

 ابراّين ػستي :  / هذرساىهذرس 

 

 بْتر دربخطْاي اتاق ػول ر ٍاختصاصي َّضبري درجْت کا ، پرستاري فراگيري ٍاشُ ّاي ػوَهي پسضکي درس: يّذف کل
 

 

   جلسات : ياّذاف کل

ٍاشگاى پسضکي اجساي هختلف -1  

  پيطًَذّاي رايج درترهيٌَلَشي پسضکي -2

 پيطًَذّاي رايج درترهيٌَلَشي پسضکي  اداهِ  -3

 ًَذّاي رايج درترهيٌَلَشي پسضکيسپ -4

 پسًَذّاي رايج درترهيٌَلَشي پسضکي اداهِ  -5

 ريطِ ّاي لغت هربَط بِ ػَاهل فيسيك ضيويايي ٍزهاى  -6

 اصطالحات هربَط بِ ساختواى بذى -7

 اصطالحات اًتخابي هربَط بِ سيستن قلبي ٍػرٍقي ، لٌفاٍي ٍخَى -8

 اصطالحات اًتخابي هربَط بِ سيستن ّاي تٌفس ٍ گَارش -9

 َط بِ سيستن ّاي ادراري ٍتٌاسلي اصطالحات اًتخابي هرب -10

 اصطالحات اًتخابي هربَط بِ سيستن ّاي ػصبي ، آًذٍکريي ٍ حَاس ) چطن ٍگَش( -11

 اصطالحات اًتخابي هربَط بِ سيستوْاي ػضالًي ، اسکلتي ٍ پَست -12

 تاق ػولااصطالحات اختصاصي ٍ اختصارات  -13

 اصطالحات اختصاصي ٍ اختصارات بيَْضي -14

 اصطالحات اختصاصي ٍ اختصارات بيَْضي -15

 اصطالحات اختصاصي ٍ اختصارات رايج در بي حسي هَضؼي -16
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 ّر جلعِ: يک اّذاف کليثِ تفك يصُ رفتبرياّذاف ٍ
 جلسِ اٍل

  اجساي هختلف ٍاشگبى پسؼكي بى ثب يداًؽجَ ييآؼٌب:يّذف کل

 :بى داًؽجَ لبدر ثبؼذيصُ :درپبياّذاف ٍ
 ح دّذ.يجبد درد را تَضيا يعن ّبيدرد ٍ هكبً يرًذّبيگ -1-1

 .ّذف ازهطبلؼِ درض اـطالحبت پسؼكي را ثيبى کٌذ1 -1-2

 .را ًبم ثجرد  اجساء هختلف يک اـطالح -1-3

 پيؽًَذ ، پعًَذ ،ريؽِ لغت ، لغبت هرکت ، ؼكل ترکيجي ريؽِ لغت -را تؼريف کٌذ:  رٍثرٍ ٍاشّبي -1-4

 

 جلسِ دٍم

  (1)پيؽًَذّبي رايج درترهيٌَلَشي پسؼكيبى ثب  يداًؽجَ ييآؼٌب: يّذف کل

 :بى داًؽجَ لبدر ثبؼذيصُ:درپبياّذاف ٍ
 .پيؽًَذ را تؼريف ًوبيذ -1-2

 . پيؽًَذّبيي کِ ًؽبى دٌّذُ ٍضؼيت ّعتٌذ ، را ًبم ثجرد-2-2

 . پيؽًَذّبي هٌفي کٌٌذُ را ًبم ثجرد-3-2

 ثجرد .پيؽًَذّبيي کِ ًؽبى دٌّذُ درجِ ٍاًذازُ ّعتٌذ را ًبم -4-2

 

 جلسِ سَم

 ( 2آؼٌبيي داًؽجَيبى ثب  پيؽًَذّبي رايج درترهيٌَلَشي پسؼكي): يّذف کل

 :ثبؼذبى داًؽجَ لبدر يدر پب صُ:ياّذاف ٍ
 .پيؽًَذّبيي کِ ًؽبى دٌّذُ جْت ّعتٌذ را ًبم ثجرد-1-3

 ..يؽًَذّبيي کِ ًؽبى دٌّذُ رًگ ّعتٌذ را ًبم ثجرد-2-3

 .اػذاد ٍزهبى ّعتٌذ را ًبم ثجرد پيؽًَذّبيي کِ ًؽبى دٌّذُ-3-3

 

 جلعِ چْبرم

 (1)پعًَذّبي رايج درترهيٌَلَشي پسؼكيبى ثب يداًؽجَ ييآؼٌب: يّذف کل

 :بى داًؽجَ لبدر ثبؼذيدر پب صُ:ياّذاف ٍ
 پعًَذ را تؼريف ًوبيذ.-1-4

 پعًَذّبيي کِ ريؽِ لغت را ثِ اظن ٍ ـفت تجذيل هي ًوبيٌذ را ًبم ثجرد.-2-4

 پعًَذّبيي را کِ ًؽبى دٌّذُ يک فرايٌذ ثيوبري ّعتٌذ ليعت ًوبيذ.-3-4 

 

 جلعِ پٌجن

 (2)پعًَذّبي رايج درترهيٌَلَشي پسؼكي -بى ثب يداًؽجَ ييآؼٌب :يّذف کل

 :بى داًؽجَ لبدر ثبؼذيدر پبصُ:ياّذاف ٍ
 . پعًَذّبيي راکِ ًؽبى دٌّذُ يک الذام تؽخيفي يب جراحي ّعتٌذ ًبم ثجرد-1-5

 .پعًَذّبيي را کِ ًؽبى دٌّذُ يک حبلت ّعتٌذ ليعت ًوبيذ-2-5

 پعًَذّبيي را کِ ثيبًگر يک حَزُ تخففي يب داؼتي تخفؿ خبؾ ّعتٌذ ًبم ثجرد.-3-5 
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 جلعِ ؼؽن

 ريؽِ ّبي لغت هرثَط ثِ ػَاهل فيسيک ؼيويبيي ٍزهبى بى  ثب يداًؽجَ ييآؼٌب: يّذف کل

 :بى داًؽجَ لبدر ثبؼذيدر پب صُ:ياّذاف ٍ
 ريؽِ ّبي لغت هرثَط ثِ ػَاهل فيسيكي هبًٌذفؽبر، ًَر،کبر ٍ حرکت، الكتريعتِ ٍ...را ًبم ثجرد .-1-6

 ريؽِ ّبي لغت هرثَط ثِ ػَاهل ؼيويبيي هبًٌذ ًيترٍشى ، آّي ٍ ظذين را ليعت ًوبيذ .-2-6

 ريؽِ ّبي لغت هرثَط ثِ زهبى را ًبم ثجرد . -3-6

 

 جلعِ ّفتن

 اـطالحبت هرثَط ثِ ظبختوبى ثذىداًؽجَ ثب  ييآؼٌب: يّذف کل

 :بى داًؽجَ لبدر ثبؼذيدر پبصُ:ياّذاف ٍ 
 اـطالحبت ٍاختفبرات هرثَط ثِ ًَاحي چْبرگبًِ ؼكن را ًبم ثجرد .-1-7

 اـطالحبت هرثَط ثِ جْبت آًبتَهيک را ليعت ًوبيذ.-2-7

 ًوبيذ .ريؽِ ّبي لغت هرثَط ثِ ًَاحي ظرٍ تٌِ ٍاًذاهْب را هؼٌي  -3-7

 

 جلعِ ّؽتن

 اـطالحبت اًتخبثي هرثَط ثِ ظيعتن للجي ٍػرٍلي ، لٌفبٍي ٍخَىبى ثب يداًؽجَ يي: آؼٌبيّذف کل

 : بى داًؽجَ لبدر ثبؼذيدر پبصُ:ياّذاف ٍ
 . ريؽِ ّبي لغت اًتخبثي هرثَط ثِ ظيعتن للجي ٍػرٍلي لٌفبٍي ٍخَى را ليعت ًوبيذ-1-8

 .هرثَط ثِ ثيوبريْب تؽخيؿ ٍدرهبى ظيعتوْبي فَق را هؼٌي ًوبيذاـطالحبت اًتخبثي ٍاختفبرات -2-8

 

 جلعِ ًْن

  اـطالحبت اًتخبثي هرثَط ثِ ظيعتن ّبي تٌفط ٍ گَارغ آؼٌبيي داًؽجَيبى ثب :يّذف کل

 :بى داًؽجَ لبدر ثبؼذيدر پبصُ:ياّذاف ٍ
 . ريؽِ ّبي لغت اًتخبثي هرثَط ثِ ظيعتن گَارغ ٍ تٌفط را ليعت ًوبيذ-1-9

 اـطالحبت اًتخبثي ٍاختفبرات هرثَط ثِ ثيوبريْب ، تؽخيؿ ٍدرهبى ظيعتوْبي فَق را هؼٌي ًوبيذ. -2-9
 

 جلعِ دّن

 اـطالحبت اًتخبثي هرثَط ثِ ظيعتن ّبي ادراري ٍتٌبظليبى ثب يداًؽجَ يي: آؼٌبيّذف کل

 :بى داًؽجَ لبدر ثبؼذيدر پبصُ:ياّذاف ٍ

 . ظيعتن ّبي ادراري ٍ تٌبظلي را ليعت ًوبيذريؽِ ّبي لغت اًتخبثي هرثَط ثِ -1-10

 اـطالحبت اًتخبثي ٍاختفبرات هرثَط ثِ ثيوبريْب ، تؽخيؿ ٍدرهبى ظيعتوْبي فَق را هؼٌي ًوبيذ .-2-10

 

 بزدّنيجلعِ 

 اـطالحبت اًتخبثي هرثَط ثِ ظيعتن ّبي ػفجي ، آًذٍکريي ٍ حَاض ) چؽن ٍگَغ(بى ثب يداًؽجَ يي: آؼٌبيّذف کل

 :بى داًؽجَ لبدر ثبؼذيدر پبصُ:ياّذاف ٍ

 ريؽِ ّبي لغت اًتخبثي هرثَط ثِ ظيعتن ّبي ػفجي آًذٍکريي ٍحَاض ) چؽن ٍ گَغ(را ليعت ًوبيذ .-1-11

 اـطالحبت اًتخبثي ٍاختفبرات هرثَط ثِ ثيوبريْب ، تؽخيؿ ٍدرهبى ظيعتوْبي فَق را هؼٌي ًوبيذ.-2-11
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 جلعِ دٍازدّن

  اـطالحبت اًتخبثي هرثَط ثِ ظيعتوْبي ػضالًي ، اظكلتي ٍ پَظت ثببى يداًؽجَ يي: آؼٌبيّذف کل

 :بى داًؽجَ لبدر ثبؼذيدر پبصُ:ياّذاف ٍ

 ريؽِ ّبي لغت اًتخبثي هرة ٍط ثِ ظيعتن ّبي ػضالًي ، اظكلتي ٍ پَظت را ليعت ًوبيذ.-1-12

 ظيعتوْبي فَق را هؼٌي ًوبيذ.اـطالحبت اًتخبثي ٍاختفبرات هرثَط ثِ ثيوبريْب ، تؽخيؿ ٍدرهبى -1-13
 

 سدّنيجلعِ ظ

  اـطالحبت اختفبـي ٍ اختفبرات اتبق ػولبى ثب يداًؽجَ يي: آؼٌبيّذف کل

 :بى داًؽجَ لبدر ثبؼذيدر پبصُ:ياّذاف ٍ

 اـطالحبت ٍاختفبرات رايج در اتبق ػول را ليعت ًوبيذ.-1-13

 

 جلعِ چْبردّن

 َّؼجرياـطالحبت اختفبـي ٍ اختفبرات ّذف کلي: آؼٌبيي داًؽجَيبى ثب 

 بى داًؽجَ لبدر ثبؼذ:يدر پباّذاف ٍيصُ:

 هَضؼي را ليعت ًوبيذ . اـطالحبت ٍاختفبرات هرثَط ثِ ٍظبيل ثيَْؼي ٍ ثي حعي-1-14
 

 جلعِ پبًسدّن

 َّؼجرياـطالحبت اختفبـي ٍ اختفبرات ّذف کلي: آؼٌبيي داًؽجَيبى ثب 

 لبدر ثبؼذ:بى داًؽجَ يدر پباّذاف ٍيصُ:

 ًوبيذ . اـطالحبت ٍ اختفبرات رايج در ثيَْؼي ػوَهي را ليعت -1-15

 جلعِ ؼبًسدّن

 اـطالحبت اختفبـي ٍ اختفبرات رايج در ثي حعي هَضؼيبى ثب يداًؽجَ يي: آؼٌبيّذف کل

  بى داًؽجَ لبدر ثبؼذ:يدر پبصُ:ياّذاف ٍ
 ليعت ًوبيذ .  اـطالحبت ٍاختفبرات رايج در ثي حعي ّبي هَضؼي را-1-16

 تَاى استفادُ کرد( يس هيهَجَد ً يي ترجوِ ّايهٌابغ:) از آخر

 

References: 

1- 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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س: يذرت رٍش  

  ي. پرظػ ٍ پبظخ ، ثحث گرٍّ يظخٌراً

 : يکوك آهَزض يرساًِ ّا

 ذئَپرٍشکتَريت برد، ٍيٌترًت، تختِ ٍايَتر ٍ ايکاهپ

 يابيسٌجص ٍ ارزض

 ساػت خيتار ًورُ رٍش آزهَى آزهَى
 14-14:30 2/8/97 1.5  يٌِ ايچْار گس سيکَئ
 14-14:30 23/8/97 3.5  يٌِ ايچْار گس اى دٍرُيآزهَى ه

 8:30-10:30 26/10/97 13 يٌِ ايچْار گس اى ترميآزهَى پا
   2 - يآهَزض يتْايفؼال

 

 هقررات درس ٍاًتظارات از داًطجَ:

 يي ٍاحذ درظيجْت ّر چِ ثْتر ثرگسار ؼذى ا يت زهبًيهحذٍدت درض ٍ تٌَع هٌبثغ ٍ تَجِ ثِ يرٍدکِ ثب تَجِ ثِ اّويبى هحترم اًتظبر هياز داًؽجَ  

 ذ. . يير تَجِ فرهبيثِ ًكبت ز

 ك در کالض يدل ٍ هٌظن حضَر – 1  

  يٍ ثحث گرٍّ يداخل کالظ يتْبيفؼبل در ؼرکت – 2

 ؼذُ  يهؼرف هٌبثغ ثِ رجَع – 3

  يجلعِ ثؼذ ياثتذا در لجل جلعِ ظَاالت کردى هطرح – 4

 ّوراُ  يتلفي ّبخبهَغ کردى  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس يجذٍل زهاًبٌذ

 4کالض  18-16ظبػت چْبرؼٌجِ ّب  ظبػت جلعِ:  رٍز ٍ
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 هذرس هَضَع ّر جلسِ تاريخ جلسِ

 ابراّين ػستي اجساي هختلف ٍاشگاى پسضکي 28/6/1397 1

 ابراّين ػستي پيطًَذّاي رايج درترهيٌَلَشي پسضکي 4/7/1397 2

 ابراّين ػستي اداهِ  پيطًَذّاي رايج درترهيٌَلَشي پسضکي 11/7/1397 3

 ابراّين ػستي پسًَذّاي رايج درترهيٌَلَشي پسضکي 18/7/1397 4

 ابراّين ػستي اداهِ پسًَذّاي رايج درترهيٌَلَشي پسضکي 25/7/1397 5

 ػستيابراّين  ريطِ ّاي لغت هربَط بِ ػَاهل فيسيك ضيويايي ٍزهاى 2/8/1397 6

 ابراّين ػستي اصطالحات هربَط بِ ساختواى بذى 9/8/1397 7

  اصطالحات اًتخابي هربَط بِ سيستن قلبي ٍػرٍقي ، لٌفاٍي ٍخَى 16/8/1397 8
 

 ابراّين ػستي

 ابراّين ػستي )آزهَى هياى ترم(اصطالحات اًتخابي هربَط بِ سيستن ّاي تٌفس ٍ گَارش 23/8/1397 9

 ابراّين ػستي اصطالحات اًتخابي هربَط بِ سيستن ّاي ادراري ٍتٌاسلي 30/8/1397 10

اصطالحات اًتخابي هربَط بِ سيستن ّاي ػصبي ، آًذٍکريي ٍ حَاس ) چطن  7/9/1397 11

 ٍگَش(

 ابراّين ػستي

 ابراّين ػستي اصطالحات اًتخابي هربَط بِ سيستوْاي ػضالًي ، اسکلتي ٍ پَست 14/9/1397 12

 ابراّين ػستي اصطالحات اختصاصي ٍ اختصارات اتاق ػول 21/9/1397 13

 ابراّين ػستي اصطالحات اختصاصي ٍ اختصارات بيَْضي 28/9/1397 14

 ابراّين ػستي اصطالحات اختصاصي ٍ اختصارات بيَْضي 5/10/1397 15

 ػستيابراّين  اصطالحات اختصاصي ٍ اختصارات رايج در بي حسي هَضؼي 12/10/1397 16

 

 داًؽكذُ: EDOًبم ٍ اهضبي هعئَل       رظَل کبٍيبى ًصادًبم ٍ اهضبي هذير گرٍُ:       اثراّين ػستي ًبم ٍ اهضبي هذرض: 

 تبريخ ارظبل :                                          18/6/97تبريخ ارظبل:                       18/6/97 تبريخ تحَيل:

 


