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 یّای رايج عوَهی پشضک فزاگیزی ٍاصُ هذف کلي درس :

 

 اهذاف کلي جلسات : 

 راتَضیح دّذ عٌاصز ٍ اجشا تطکیل دٌّذُ اصغالحات پشضکی ٍ پیطًَذّای پشضکی -1

 راتَضیح دّذ پیطًَذّای پشضکی -2

 راتَضیح دّذ  پسًَذّای پشضکی -3

 راتَضیح دّذ پسًَذّای پشضکی ٍ ريطِ ّای رايج در پشضکی -4

 راتَضیح دّذ  ّای رايج در پشضکی ريطِ -5

 را ضزح دّذ ت آًاتَهیک بذىساختار بذى ٍ اصغالحا -6

 را ضزح دّذ ايج هزبَط بِ دستگاُ اسکلتیاصغالحات ر -7

 راتَضیح دّذ ات رايج هزبَط بِ سیستن عضالًیاصغالح -8

 راتَضیح دّذ اصغالحات رايج هزبَط بِ دستگاُ گَارش -9

 راتَضیح دّذ اصغالحات رايج هزبَط بِ دستگاُ عصبی -10

 ضیح دّذراتَ اصغالحات رايج هزبَط بِ دستگاُ تٌفس -11

 راتَضیح دّذ اصغالحات رايج هزبَط بِ دستگاُ ادراری -12

 راتَضیح دّذ اصغالحات رايج هزبَط بِ دستگاُ تَلیذ هثل -13

 راتَضیح دّذ اصغالحات رايج هزبَط بِ سیستن قلبی عزٍقی -14

 راتَضیح دّذ اصغالحات رايج هزبَط بِ دستگاُ خًَساس ٍ سیستن لٌفاٍی -15

 راتَضیح دّذ ذد داخلیاصغالحات رايج هزبَط بِ دستگاُ غ -16

 راتَضیح دّذ اصغالحات رايج هزبَط بِ چطن ٍ گَش -17
 

    اهذاف ویژه به تفكيک اهذاف کلي هر جلسه:
 

 را بیاى کٌذ عٌاصز ٍ اجشا تطکیل دٌّذُ اصغالحات پشضکی ٍ پیطًَذّای پشضکی -1

a) ِرا تَضیح دّذ اجشای کلو 

b) را تَضیح دّذ ضکل تزکیبی کلوات 

c) ّذرا ٍضیح د هطتقات کلوات 

d)  ِضکل جوع کلوات ٌّگاهی کِ اخز اًْا بx  ياrh را تَضیح دّذ ضَد ختن هی 



 را تَضیح دّذ  پیطًَذّای پشضکی -2

a)  را بیاى کٌذپیطًَذّای هعوَل ٍ رايج 

b)  پیطًَذّايی کِ باph   ٍp را ضزح دّذ ضًَذ ضزٍع هی 

 

 را تَضیح دّذ  پسًَذّای پشضکی -3

a) زح دّذرا ض )بیواری، جزاحی، تخصص( پسًَذّای هعوَل 

b) را تَضیح دّذ پسًَذّای اسن ساس 

c) را تَضیح دّذ پسًَذّای صفت ساس 

d) را تَضیح دّذ ضکل جوع پسًَذّا 

 

 را تَضیح دّذ ريطِ ّای رايج در پشضکی -4

a) ِرا تَضیح دّذ ّای بیواری ريط 

b) ِرا تَضیح دّذ ّای عضَّا ريط 

 

 را تَضیح دّذ ريطِ ّای رايج در پشضکی -5

a) ِرا تَضیح دّذ ّای بیواری ريط 

b) ِرا تَضیح دّذ ّای عضَّا ريط 

 

 را ضزح دّذ ساختار بذى ٍ اصغالحات آًاتَهیک بذى -6

a) را ضزح دّذ بذى بٌذی تقسین هحَرّای 

b) را ضزح دّذّای بذى  بخص 

c) ُرا ضزح دّذ ّای بذى حفز 

d) بذى را ضزح دّذ ّا بافت 

e) بذى را ضزح دّذ ّا سلَل 

 

 را تَضیح دّذ ايج هزبَط بِ دستگاُ اسکلتیاصغالحات ر -7

a) را تَضیح دّذ ًَذ کلوات هزتبظ با دستگاُ اسکلتیپیط 

b)  را تَضیح دّذريطِ کلوات هزتبظ با دستگاُ اسکلتی 

c) را تَضیح دّذ ّای هزتبظ با دستگاُ اسکلتی بیواری 

d) را تَضیح دّذ ّای دراس ساختار استخَاى 

e) را تَضیح دّذ هفاصل ٍ اصالحات آًْا 

 

 دّذ را تَضیح ات رايج هزبَط بِ سیستن عضالًیاصغالح -8

a) ِرا بیاى کٌذ ساختار عضل 

b) ِرا ضزح دّذ اًَاع عضل 

c) ِرا ضزح دّذّای هزتبظ باعضلِ  ريط 

d) ِرا ضزح دّذ عولکزد عضل 

 

 را تَضیح دّذ  اصغالحات رايج هزبَط بِ دستگاُ گَارش -9



a) ِرا تَضیح دّذ ّا ٍ اصغالحات هزتبظ با دستگاُ گَارش) دّاى تا رٍدُ کَچک( ريط 

b) ِرا تَضیح دّذ با دستگاُ گَارش)رٍدُ بشرگ( ّا ٍ اصغالحات هزتبظ ريط 

c) را تَضیح دّذ ّای هزتبظ با دستگاُ گَارش ريطِ بیواری 

 

 را تَضیح دّذ اصغالحات رايج هزبَط بِ دستگاُ عصبی -10

a) را تَضیح دّذ ريطِ اصغالحات هزبَط بِ دستگاُ عصبی 

b) را تَضیح دّذ ّای هغش ريطِ اصغالحات هزبَط بِ بیواری 

c) را تَضیح دّذ ّای عٌاب ًخايی بَط بِ بیواریريطِ اصغالحات هز 

d) را تَضیح دّذ ّای اعصاب هحیغی ريطِ اصغالحات هزبَط بِ بیواری 

 

 را تَضیح دّذ اصغالحات رايج هزبَط بِ دستگاُ تٌفس -11

a)  ِدستگاُ تٌفسی را بیاى کٌذريطِ اصغالحات هزبَط ب 

b) ّای تٌفسی را بیاى کٌذ ريطِ اصغالحات هزبَط بِ بیواری 

 

 را تَضیح دّذ اصغالحات رايج هزبَط بِ دستگاُ ادراری -12

a) ريطِ اصغالحات هزبَط بِ کلیِ را بیاى کٌذ 

b)  ريطِ اصغالحات هزبَط بِ هثاًِ ٍ دستگاُ اداری را بیاى کٌذ 

c) ّای دستگاُ اداری را را بیاى کٌذ ريطِ اصغالحات هزبَط بِ بیواری 

 

 اصغالحات رايج هزبَط بِ دستگاُ تَلیذ هثل -13

a)  ،ِپیطًَذ ٍ پسًَذ هزبَط بِ دستگاُ تٌاسلی هذکز را بیاى کٌذ ريط 

b)  ريطِ، پیطًَذ ٍ پسًَذ هزبَط بِ دستگاُ تٌاسلی هًَث را بیاى کٌذ 

c) ّای تٌاسلی هذکز ٍ هًَث را بیاى کٌذ  ريطِ، پیطًَذ ٍ پسًَذ هزبَط بِ بیواری 

 

 اصغالحات رايج هزبَط بِ سیستن قلبی عزٍقی -14

a) کٌذ  اىیرا ب قلبی عزٍقیَط بِ دستگاُ ٍ پسًَذ هزب طًَذیپ طِ،ير 

b) کٌذ اىیرا ب قلبی عزٍقی یّا یواریٍ پسًَذ هزبَط بِ ب طًَذیپ طِ،ير 

 

 اصغالحات رايج هزبَط بِ دستگاُ خًَساس ٍ سیستن لٌفاٍی -15

a) کٌذ  اىیٍ پسًَذ هزبَط بِ دستگاُ خًَساس ٍ سیستن لٌفاٍی را ب طًَذیپ طِ،ير 

b) کٌذ اىیدستگاُ خًَساس ٍ سیستن لٌفاٍی را ب یّا یواریبٍ پسًَذ هزبَط بِ  طًَذیپ طِ،ير 

  

 اصغالحات رايج هزبَط بِ دستگاُ غذد داخلی -16

a) کٌذ  اىیرا بغذد داخلی ٍ پسًَذ هزبَط بِ دستگاُ  طًَذیپ طِ،ير 

b) کٌذ اىیرا بغذد داخلی  یّا یواریٍ پسًَذ هزبَط بِ ب طًَذیپ طِ،ير 

 

 ذ اصغالحات رايج هزبَط بِ دارٍ را بیاى کٌ -17

a)  اصغالحات هزبَط بِ ًَع دارٍ را بیاى کٌذ 

b) اصغالحات هزبَط بِ هصزف ٍ سهاى دارٍ را بیاى کٌذ 



 

 هنابع:
 

 فزٌّگ اصغالحات پشضکی دکتز حویذ هقذسی -1

  فزٌّگ اصغالحات پشضکی سيبا پیزٍساى -2

3- Medical Terminology Barbara Cohen  

 
 
 
 

 سخٌزاًی  روش تذریس:

 زٍصکتَرپ ٍايت بزد،  وسایل آهوزضي:

 

 

 سنجص و ارزضيابي 

 ساعت تاریخ  سهن از نوره کل)بر حسب درصذ( روش       آزهوى

حضور فعال در 

 کالس

اًجام توزيي ٍ پاسخ بِ 

 پزسص

  عَل تزم 5%

  جلسِ ّطتن  %15 آسهَى کتبی ترم آزهوى هياى 

  پاياى تزم %80 آسهَى کتبی آزهوى پایاى ترم

 

 دانطجو:هقررات کالس و انتظارات از 
 باضذ شهی هیَر قبل اس ٍرٍد استاد بِ کالس الحض 

 باضذ استفادُ اس هَبايل بِ ّز عٌَاى در کالس هوٌَع هی 

 باضذ.  ّا جْت هغالعِ، اًجام تکلیف ٍ توزيي الشاهی هی هزاجعِ بِ رفزًس 
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  اصغالحات پشضکی : جدول زمبنبندی درس

   12:15  -10:15ضٌبِ   جلسه : روز و سبعت                                   

 مدرس موضوع هر جلسه تبریخ جلسه

  عٌاصز ٍ اجشا تطکیل دٌّذُ اصغالحات پشضکی ٍ پیطًَذّای پشضکی 27/11/1397 1

 

 

 

 

 

 

 

 دکتز هحوذی

 پیطًَذّای پشضکی 4/12/1397 2

 پسًَذّای پشضکی 11/12/1397 3

 در پشضکیپسًَذّای پشضکی ٍ ريطِ ّای رايج  18/12/1397 4

 ريطِ ّای رايج در پشضکی 17/1/1398 5

 ساختار بذى ٍ اصغالحات آًاتَهیک بذى 24/1/1398 6

 یاصغالحات هزبَط بِ دستگاُ اسکلت 31/1/1398 7

 یاصغالحات هزبَط بِ سیستن عضالً 7/2/1398 8

 اصغالحات هزبَط بِ دستگاُ گَارش 14/2/1398 9

 بَط بِ دستگاُ عصبیاصغالحات هز 21/2/1398 10

 اصغالحات هزبَط بِ دستگاُ تٌفس 28/2/1398 11

 اصغالحات هزبَط بِ دستگاُ ادراری 4/3/1398 12

 اصغالحات هزبَط بِ دستگاُ تَلیذ هثل 11/3/1398 13

 اصغالحات هزبَط بِ سیستن قلبی عزٍقی 18/3/1398 14

 ٍ سیستن لٌفاٍی اصغالحات هزبَط بِ دستگاُ خًَساس 25/3/1398 15

 اصغالحات هزبَط بِ دستگاُ غذد داخلی بزًاهِ فَق 16

 دارٍاصغالحات هزبَط بِ  بزًاهِ فَق 17

 

 




