
 
 
 

         کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت دومدانشجویان ترم  :مخاطبان      2 اصطلاحات پزشکی:  عنوان درس

 شنبهیکروز  21تا  22 ساعت پاسخگویی به سوالات فراگیر:              (واحد )تئوری   2 :یا سهم استاد از واحد() تعدادواحد

          2311 - 2111 دومسال نیم هر هفته شنبهزهای رو،  :2152 -:2252 ساعت :زمان ارائه درس

                     2اصطلاحات پزشکی  :درس و پیش نیاز  ، دکتری مدیریت اطلاعات سلامت      محمدی علی :مدرس

 

 

 وطه های درمانی مربها و روشهای بدن، انواع بیماریمربوط به دستگاه پزشکیهای واژهفراگیری  هدف کلی درس :

 

 اهداف کلی جلسات : 

 

 توضیح دهد را دستگاه گوارشمربوط به  پزشکیاصطلاحات  -2

 را توضیح دهد دستگاه ادراریمربوط به  پزشکیاصطلاحات  -2

 را توضیح دهد دستگاه تناسلی مردانمربوط به  پزشکیاصطلاحات  -3

 را توضیح دهددستگاه تناسلی زنان مربوط به  پزشکیاصطلاحات  -1

 را توضیح دهد بارداریربوط به م پزشکیاصطلاحات  -:

 را توضیح دهد ریزدستگاه غدد درونمربوط به  پزشکیاصطلاحات  -6

 را توضیح دهد دستگاه عصبیمربوط به  پزشکیاصطلاحات  -7

 را توضیح دهد دستگاه حسی )چشم و گوش(مربوط به  پزشکیاصطلاحات  -8

 ضیح دهدرا تو دستگاه حسی )حلق و بینی و لامسه(مربوط به  پزشکیاصطلاحات  -1

 را توضیح دهد رفتاری -اختلالات روانی مربوط به  پزشکیاصطلاحات  -21

 راتوضیح دهد دستگاه اسکلتیمربوط به  پزشکیاصطلاحات  -22

 راتوضیح دهد دستگاه عضلانیمربوط به  پزشکیاصطلاحات  -22

 راتوضیح دهد دستگاه پوششیمربوط به  پزشکیاصطلاحات  -23

 راتوضیح دهد نیهای عفوبیماریمربوط به  پزشکیاصطلاحات  -21

 راتوضیح دهد های مادرزادیناهنجاریمربوط به  پزشکیاصطلاحات  -:2

 راتوضیح دهد هانئوپلاسممربوط به  پزشکیاصطلاحات  -26

 

    اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

 را توضیح دهد گوارشمروبط به دستگاه  پزشکیاصطلاحات  -2

a. ا شرح دهدرگوارش های اناتومیک مربوط به دستگاه واژه  

b.  را شرح دهدگوارش ریشه، پیشوند، پسوند و اختصارهای مربوط به دستگاه 

c. را شرح دهدگوارش های جراحی مربوط به دستگاه ها، درمان و روشبیماری 
 

 را توضیح دهد ادراریمربوط به دستگاه  پزشکیاصطلاحات  -2

a. را شرح دهد ادراریهای اناتومیک مربوط به دستگاه واژه  

b. را شرح دهد ادراریوند، پسوند و اختصارهای مربوط به دستگاه ریشه، پیش  



c. را شرح دهد ادراریهای جراحی مربوط به دستگاه ها، درمان و روشبیماری 

 

 را توضیح دهد تناسلی مرداناصطلاحات پزشکی مروبط به دستگاه  -3

a. را شرح دهد تناسلی مردان های اناتومیک مربوط به دستگاه واژه  

b. ،را شرح دهدتناسلی مردان پسوند و اختصارهای مربوط به دستگاه  ریشه، پیشوند 

c. را شرح دهدتناسلی مردان های جراحی مربوط به دستگاه ها، درمان و روشبیماری  

 

 را توضیح دهد تناسلی زناناصطلاحات پزشکی مروبط به دستگاه  -1

a. را شرح دهد تناسلی زنان های اناتومیک مربوط به دستگاه واژه  

b. را شرح دهدتناسلی زنان یشوند، پسوند و اختصارهای مربوط به دستگاه ریشه، پ 

c. را شرح دهدتناسلی زنان های جراحی مربوط به دستگاه ها، درمان و روشبیماری  

 

 را توضیح دهد بارداریاصطلاحات پزشکی مروبط به  -:

a. را شرح دهد  اصطلاحات دوران بارداری و تولد 

b. را شرح دهد بارداریمربوط به  ریشه، پیشوند، پسوند و اختصارهای 

c. را شرح دهد بارداریهای جراحی مربوط به ها، درمان و روشبیماری 

 

 ریز را توضیح دهداصطلاحات پزشکی مروبط به دستگاه غدد درون -6

a. ریز را شرح دهد   های اناتومیک مربوط به دستگاه غدد درونواژه 

b. ریز را شرح دهدغدد درون ریشه، پیشوند، پسوند و اختصارهای مربوط به دستگاه 

c. ریز را شرح دهد  های جراحی مربوط به دستگاه غدد درونها، درمان و روشبیماری 

 

 اصطلاحات پزشکی مروبط به دستگاه عصبی را توضیح دهد -7

a. های اناتومیک مربوط به دستگاه عصبی را شرح دهد  واژه 

b. ا شرح دهدریشه، پیشوند، پسوند و اختصارهای مربوط به دستگاه عصبی ر 

c. های جراحی مربوط به دستگاه عصبی را شرح دهد ها، درمان و روشبیماری 

 

 اصطلاحات پزشکی مروبط به دستگاه حسی )چشم و گوش( را توضیح دهد -8

a. های اناتومیک مربوط به دستگاه حسی )چشم و گوش( را شرح دهد  واژه  

b.  را شرح دهدم و گوش( حسی )چشریشه، پیشوند، پسوند و اختصارهای مربوط به دستگاه 

c. را شرح دهد حسی )چشم و گوش( های جراحی مربوط به دستگاه ها، درمان و روشبیماری 

 

 اصطلاحات پزشکی مروبط به دستگاه حسی )حلق و بینی و لامسه( را توضیح دهد -1

a. های اناتومیک مربوط به دستگاه حسی )حلق و بینی و لامسه( را شرح دهد    واژه 

b. سوند و اختصارهای مربوط به دستگاه حسی )حلق و بینی و لامسه( را شرح دهدریشه، پیشوند، پ 

c. های جراحی مربوط به دستگاه حسی )حلق و بینی و لامسه( را شرح دهد ها، درمان و روشبیماری 

 

 را توضیح دهد رفتاری -اختلالات روانی اصطلاحات پزشکی مروبط به  -21

a.  را شرح دهد   رفتاری -اصطلاحات مربوط به انواع  اختلالات روانی 

b. را شرح دهد رفتاری -اختلالات روانی  ریشه، پیشوند، پسوند و اختصارهای مربوط به 



c. را شرح دهد رفتاری  -اختلالات روانی های جراحی مربوط به ها، درمان و روشبیماری 

 

 ا توضیح دهداصطلاحات پزشکی مروبط به دستگاه اسکلتی ر -22

a. های اناتومیک مربوط به استخوان، ساختار و عملکرد دستگاه اسکلتی را شرح دهد  واژه 

b. ریشه، پیشوند، پسوند و اختصارهای مربوط به استخوان را شرح دهد 

c. های جراحی مربوط به دستگاه اسکلتی را شرح دهد ها، درمان و روشها، انواع شکستگیبیماری 

 

 را توضیح دهد عضلانیط به دستگاه اصطلاحات پزشکی مروب -22

a. های اناتومیک مربوط به عضلات را شرح دهد  واژه 

b. ریشه، پیشوند، پسوند و اختصارهای مربوط به دستگاه عضلانی را شرح دهد 

c. های جراحی مربوط به دستگاه عضلانی را شرح دهد ها، درمان و روشبیماری 

 

 یح دهدرا توض پوششیاصطلاحات پزشکی مروبط به دستگاه  -23

a. را شرح دهد  های اناتومیک مربوط به پوست ژهوا 

b. را شرح دهدوند و اختصارهای مربوط به پوست ریشه، پیشوند، پس 

c. را شرح دهد پوششی های جراحی مربوط به دستگاه ها، درمان و روشبیماری 

 

 های عفونی را توضیح دهداصطلاحات پزشکی مروبط به بیماری -21

a. اصطلاحات مربوط به آنها را شرح دهد  های عفونی و انواع بیماری 

b. های عفونی را شرح دهدریشه، پیشوند، پسوند و اختصارهای مربوط به بیماری 

c. های عفونی را شرح دهدهای مربوط به بیماریها، درمان و تشخیصبیماری 
 

 های مادرزادی را توضیح دهداصطلاحات پزشکی مروبط به ناهنجاری -:2

a. صطلاحات مربوط به آنها را شرح دهد  های مادرزادی و اناهنجاری 

b. های مادرزادی را شرح دهدریشه، پیشوند، پسوند و اختصارهای مربوط به ناهنجاری 

c. های مادرزادی را شرح دهد های جراحی مربوط به ناهنجاریها، درمان و روشبیماری 

 

 را توضیح دهد هانئوپلاسماصطلاحات پزشکی مروبط به  -26

a. اصطلاحات مربوط به آنها را شرح دهد  ها و نئوپلاسم ها، مرفولوژینئوپلاسم 

b.  را شرح دهدها نئوپلاسمریشه، پیشوند، پسوند و اختصارهای مربوط به 

 منابع:

 فرهنگ اختصارات پزشکی فاطمه دقیقی اصل -2

 فرهنگ اصطلاحات پزشکی دکتر حمید مقدسی -2

  فرهنگ اصطلاحات پزشکی زیبا پیروزان -3

4- Barbara J. Cohen, Ann De Petris, Medical Terminology: An Illustrated Guide. Wolters 

Kluwer. Last edition.  

 

 سخنرانی  روش تدریس:

افزارهای افزارهای نمایش فیلم یا نرمهای کامپیوتر و نرم، )به صورت مجازی باشد سیستمپروژکتور وایت برد،  وسایل آموزشی:

 ویدیوکنفرانس(



 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

حضور فعال در 

 کلاس

و پاسخ  پرسشانجام 

 کلاسی

  طول ترم %:

  جلسه هشتم  %:2 آزمون کتبی ترم آزمون میان 

  پایان ترم %81 آزمون کتبی آزمون پایان ترم

 

 مقررات کلاس و انتظارات از دانشجو:
 باشد. عه، انجام تکلیف و تمرین الزامی میها جهت مطالمراجعه به رفرنس 

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول       آقای سلیمینام و امضای مدیر گروه:          دکتر علی محمدینام و امضای مدرس: 

 تاریخ ارسال :                            تاریخ ارسال:                                                            10/00/0911تاریخ تحویل:    

 

  2اصطلاحات پزشکی : جدول زمانبندی درس

   :1252  -:1052شنبه  روز و ساعت جلسه :                                   

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

  دستگاه گوارشمربوط به  پزشکیصطلاحات ا 26/22/2311 2

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر محمدی

 دستگاه ادراریمربوط به  پزشکیاصطلاحات  23/22/2311 2

 دستگاه تناسلی مردانمربوط به  پزشکیاصطلاحات  21/12/2111 3

 دستگاه تناسلی زنانمربوط به  پزشکیاصطلاحات  22/12/2111 1

 بارداریمربوط به  پزشکیاصطلاحات  28/12/2111 :

 ریزغدد درون دستگاهمربوط به  پزشکیاصطلاحات  11/12/2111 6

 دستگاه عصبیمربوط به  پزشکیاصطلاحات  22/12/2111 7

 دستگاه حسی )چشم و گوش(مربوط به  پزشکیاصطلاحات  28/12/2111 8

 دستگاه حسی )حلق و بینی و لامسه(مربوط به  پزشکیاصطلاحات  12/13/2111 1

 فتاریر -اختلالات روانی مربوط به  پزشکیاصطلاحات  18/13/2111 21

 دستگاه اسکلتیمربوط به  پزشکیاصطلاحات  22/13/2111 22

 دستگاه عضلانیمربوط به  پزشکیاصطلاحات  21/13/2111 22

 دستگاه پوششیمربوط به  پزشکیاصطلاحات  11/2111/:1 23

 های عفونیبیماریمربوط به  پزشکیاصطلاحات  22/11/2111 21

 های مادرزادیناهنجاریربوط به م پزشکیاصطلاحات  21/11/2111 :2

 هانئوپلاسممربوط به  پزشکیاصطلاحات  26/11/2111 26

 




