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 دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه

 طرح درس

 کارشناسی پیوسته اتاق عمل سومدانشجویان ترم مخاطبان:  اصطالحات پزشکی عنوان درس:

 13-14چهارشنبه ها  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: )نظری( 2 تعداد واحد:

 الرتی کارشناس ارشد اتاق عمل نگین خانم مدرس: 14-16چهارشنبه ها ساعت  زمان ارائه درس:

 1400-1401نیمسال اول  سال تحصیلی: مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عمل دروس پیش نیاز یا همزمان:

 اجزای اصطالحات رایج پزشکی در اتاق عمل.آشنایی با  هدف کلی دوره:

در اتاق عمل آشنا می شود و قادر  ساختار اصطالحات کاربردی مربوط به اعمال جراحیبا در این درس دانشجو  شرح درس:

 خواهد بود پرونده پزشکی بیمار از جمله برگه قبل از عمل و اوراق تکمیل شده در اتاق عمل را مورد بررسی قرار دهد.

 

 اهداف کلی جلسات:

 را توضیح دهد. عناصر پایه از یک اصطالح پزشکی. 1

 را توضیح دهد. پسوندهای رایج در علوم پزشکی. 2

 پیشوندهای رایج در علوم پزشکی را توضیح دهد.. 3

 را توضیح دهد. اصطالحات مربوط به ساختارهای بدن. 4

 را توضیح دهد.اسکلتی -اصطالحات مربوط به سیستم عضالنی. 5

 را توضیح دهد.اصطالحات مربوط به سیستم ایمنی، خون و لنف . 6

 را توضیح دهد.عروقی -اصطالحات مربوط به سیستم قلبی. 7

 را توضیح دهد.اصطالحات مربوط به سیستم تنفسی . 8

 را توضیح دهد.اصطالحات مربوط به سیستم گوارشی . 9

 را توضیح دهد.اصطالحات مربوط به سیستم تولید مثل زنان، حاملگی و زایمان . 10

 را توضیح دهد.اصطالحات مربوط به سیستم تولید مثل مردان . 11

 را شرح دهد.اصطالحات مربوط به سیستم ادراری . 12

 را شرح دهد.اصطالحات مربوط به چشم و گوش . 13

 را شرح دهد.اصطالحات مربوط به سیستم درون ریز . 14
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 را شرح دهد.اصطالحات مربوط به سیستم عصبی . 15

 را شرح دهد.اصطالحات مربوط به پوست . 16

 

 جلسه:اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر 

 عناصر پایه از یک اصطالح پزشکی را توضیح دهد. هدف کلی جلسه اول:

  اهداف ویژه جلسه اول:

 در پایان این جلسه، دانشجو قادر باشد: 

 عناصر چهارتایی برای ساخت کلمات پزشکی را شرح دهد.. 1

 . واژه های پزشکی را به اجزای مختلف تقسیم کند.2

 کلمات پزشکی را توضیح دهد. و تلفظ ساختن . قوانین اساسی برای تعریف،3

 

 پسوندهای رایج در علوم پزشکی را توضیح دهد. وم:دهدف کلی جلسه 

 وم:داهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه، دانشجو قادر باشد: 

 . نحوه متصل شدن شکل ترکیبی و ریشه های کلمات به انواع مختلف پسوندها را بیان کند.1

 پسوندهای مربوط به پاتولوژی و بیماری ها، اقدامات تشخیصی و درمانی و روش های جراحی را شرح دهد. مثال هایی از. 2

  پسوندهای جمع را ذکر کند.. 3

 

 پیشوندهای رایج در علوم پزشکی را توضیح دهد. وم:سهدف کلی جلسه 

 وم:ساهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه، دانشجو قادر باشد: 

 پیشوندها در اصطالحات پزشکی را توضیح دهد. . استفاده از1

 پیشوندهای مربوط به موقعیت، تعداد، اندازه گیری، جهت، رنگ ها را ذکر کند.. 2

 . پیشوندهای مربوط به بیماری ها را بیان کند.3
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 اصطالحات مربوط به ساختارهای بدن را توضیح دهد. هدف کلی جلسه چهارم:

 اهداف ویژه جلسه چهارم:

 در پایان این جلسه، دانشجو قادر باشد: 

 اصطالحات مربوط به نشانه های آناتومیکی بدن را فهرست نماید.. 1

 اصطالحات مربوط به سطوح بدن را بیان نماید.. 2

 اصطالحات مربوط به حفره ها، بخش ها و مناطق بدن را فهرست نماید.. 3

 ذکر نماید.اصطالحات مربوط به انواع پوزیشن های جراحی را . 4

 

 اسکلتی را توضیح دهد.-اصطالحات مربوط به سیستم عضالنی هدف کلی جلسه پنجم:

 اهداف ویژه جلسه پنجم:

 در پایان این جلسه، دانشجو قادر باشد:

 اسکلتی را فهرست نماید.-ریشه های اصطالحات مربوط به سیستم عضالنی. 1

 اسکلتی را توضیح دهد.-عضالنیاصطالحات مربوط به آناتومی و فیزیولوژی سیستم . 2

 اسکلتی را تعریف کند.-اصطالحات مربوط به بیماری ها، روش های تشخیصی و درمانی در سیستم عضالنی. 3

 اسکلتی را تعریف کند.-. اختصارات مربوط به سیستم عضالنی4

 

 اصطالحات مربوط به سیستم ایمنی، خون و لنف را توضیح دهد. هدف کلی جلسه ششم:

 ویژه جلسه ششم:اهداف 

 در پایان این جلسه، دانشجو قادر باشد:

 . ریشه های اصطالحات مربوط به سیستم ایمنی، خون و لنف را فهرست نماید.1

 . اصطالحات مربوط به آناتومی و فیزیولوژی سیستم ایمنی، خون و لنف را توضیح دهد.2

 ر سیستم ایمنی، خون و لنف را تعریف کند.. اصطالحات مربوط به بیماری ها، روش های تشخیصی و درمانی د3

 . اختصارات مربوط به سیستم ایمنی، خون و لنف را تعریف کند.4
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 عروقی را توضیح دهد.-اصطالحات مربوط به سیستم قلبی هدف کلی جلسه هفتم:

 اهداف ویژه جلسه هفتم:

 در پایان این جلسه، دانشجو قادر باشد:

 عروقی را فهرست نماید.-سیستم قلبی. ریشه های اصطالحات مربوط به 1

 عروقی را توضیح دهد.-. اصطالحات مربوط به آناتومی و فیزیولوژی سیستم قلبی2

 عروقی را تعریف کند.-. اصطالحات مربوط به بیماری ها، روش های تشخیصی و درمانی در سیستم قلبی3

  عروقی را تعریف کند.-. اختصارات مربوط به سیستم قلبی4

 

 اصطالحات مربوط به سیستم تنفسی را توضیح دهد. جلسه هشتم: هدف کلی

 اهداف ویژه جلسه هشتم:

 در پایان این جلسه، دانشجو قادر باشد:

 . ریشه های اصطالحات مربوط به سیستم تنفسی را فهرست نماید.1

 . اصطالحات مربوط به آناتومی و فیزیولوژی سیستم تنفسی را توضیح دهد.2

 مربوط به بیماری ها، روش های تشخیصی و درمانی در سیستم تنفسی را تعریف کند.. اصطالحات 3

 . اختصارات مربوط به سیستم تنفسی را تعریف کند. 4

 

 اصطالحات مربوط به سیستم گوارشی را توضیح دهد. م:نههدف کلی جلسه 

 م:نهاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه، دانشجو قادر باشد:

 صطالحات مربوط به سیستم گوارشی را فهرست نماید.. ریشه های ا1

 . اصطالحات مربوط به آناتومی و فیزیولوژی سیستم گوارشی را توضیح دهد.2

 . اصطالحات مربوط به بیماری ها، روش های تشخیصی و درمانی در سیستم گوارشی را تعریف کند.3

 . اختصارات مربوط به سیستم گوارشی را تعریف کند. 4
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 اصطالحات مربوط به سیستم تولید مثل زنان، حاملگی و زایمان را توضیح دهد. هم:دی جلسه هدف کل

 م:دهاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه، دانشجو قادر باشد:

 را فهرست نماید. تولید مثل زنان. ریشه های اصطالحات مربوط به سیستم 1

 را توضیح دهد. تولید مثل زنان. اصطالحات مربوط به آناتومی و فیزیولوژی سیستم 2

 را تعریف کند. تولید مثل زنان. اصطالحات مربوط به بیماری ها، روش های تشخیصی و درمانی در سیستم 3

 را تعریف کند.  تولید مثل زنان، حاملگی و زایمان. اختصارات مربوط به سیستم 4

 کند. ذکر. اصطالحات مربوط به حاملگی و زایمان را 5

 

 اصطالحات مربوط به سیستم تولید مثل مردان را توضیح دهد. م:یازدههدف کلی جلسه 

 م:یازدهاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه، دانشجو قادر باشد:

 . ریشه های اصطالحات مربوط به سیستم تولید مثل مردان را فهرست نماید.1

 مثل مردان را توضیح دهد. . اصطالحات مربوط به آناتومی و فیزیولوژی سیستم تولید2

 . اصطالحات مربوط به بیماری ها، روش های تشخیصی و درمانی در سیستم تولید مثل مردان را تعریف کند.3

 . اختصارات مربوط به سیستم تولید مثل مردان را تعریف کند. 4

 

 اصطالحات مربوط به سیستم ادراری را شرح دهد. م:دوازدههدف کلی جلسه 

 م:دوازدهاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه، دانشجو قادر باشد:

 را فهرست نماید.ادراری . ریشه های اصطالحات مربوط به سیستم 1

 را توضیح دهد.ادراری . اصطالحات مربوط به آناتومی و فیزیولوژی سیستم 2

 را تعریف کند.راری اد. اصطالحات مربوط به بیماری ها، روش های تشخیصی و درمانی در سیستم 3

 را تعریف کند. ادراری . اختصارات مربوط به سیستم 4
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 اصطالحات مربوط به چشم و گوش را شرح دهد. م:سیزدههدف کلی جلسه 

 م:سیزدهاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه، دانشجو قادر باشد:

 . ریشه های اصطالحات مربوط به چشم و گوش را فهرست نماید.1

 اصطالحات مربوط به آناتومی و فیزیولوژی چشم و گوش را توضیح دهد.. 2

 . اصطالحات مربوط به بیماری ها، روش های تشخیصی و درمانی در چشم و گوش را تعریف کند.3

 . اختصارات مربوط به چشم و گوش را تعریف کند. 4

 

 د.اصطالحات مربوط به سیستم درون ریز را شرح ده م:چهاردههدف کلی جلسه 

 م:چهاردهاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه، دانشجو قادر باشد:

 را فهرست نماید. درون ریز. ریشه های اصطالحات مربوط به سیستم 1

 را توضیح دهد. درون ریز. اصطالحات مربوط به آناتومی و فیزیولوژی سیستم 2

 را تعریف کند. درون ریز. اصطالحات مربوط به بیماری ها، روش های تشخیصی و درمانی در سیستم 3

 را تعریف کند.  درون ریز. اختصارات مربوط به سیستم 4

 

 اصطالحات مربوط به سیستم عصبی را شرح دهد. م:پانزدههدف کلی جلسه 

 م:پانزدهاهداف ویژه جلسه 

 در باشد:در پایان این جلسه، دانشجو قا

 . ریشه های اصطالحات مربوط به سیستم عصبی را فهرست نماید.1

 . اصطالحات مربوط به آناتومی و فیزیولوژی سیستم عصبی را توضیح دهد.2

 . اصطالحات مربوط به بیماری ها، روش های تشخیصی و درمانی در سیستم عصبی را تعریف کند.3

 . اختصارات مربوط به سیستم عصبی را تعریف کند. 4
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 اصطالحات مربوط به پوست را شرح دهد. م:شانزدههدف کلی جلسه 

 م:شانزدهاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه، دانشجو قادر باشد:

 . ریشه های اصطالحات مربوط به پوست را فهرست نماید.1

 فیزیولوژی پوست را توضیح دهد.. اصطالحات مربوط به آناتومی و 2

 . اصطالحات مربوط به بیماری های پوستی و روش های درمانی را تعریف کند.3

 . اختصارات مربوط به پوست را تعریف کند. 4

 

 منابع )آخرین چاپ منابع ذیل(:

1. MMMMMMM MMMMMMMMMMM: M MMMMMMM MMMMMMMM/ MMMMMMMMM M. M. MMMMM/ MMMM: 0803603940. 

2. MMMMMMMMM MMMMMMM MMMMMMMM/ MMMMMMMMM MMMMM/ MMMM: 0323018181. 

3. MMMMMMM MMMMMMMMMMM MMM MMMMMM MMMMMMMMMMM/ MMMMMMMMM MMMMMM MMMMMMMM/ MMMM: 0766812979. 

 آخرین چاپ.. انتشارات جامعه نگر. اصطالحات پزشکی .ساداتی لیال، گلچینی احسان. 4

اصطالحات پزشکی گیلیس و . هادی، مطاعی مینا، مسعودی یکتا لیال، سلیمانی علی، صادقی مقدم علی. کالنی لیال، بهرامی 5

 . انتشارات جامعه نگر. آخرین چاپ.ودینگ

 

 روش تدریس:

 حل تمرین کالسی.گروهی، بحث و پاسخ، پرسش سخنرانی، 

 

 وسایل آموزشی:

 لپ تاپ برد، اسالید،وایت 
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 ارزشیابی سنجش و

 ساعت تاریخ سهم از نمره کل روش آزمون

  در بین جلسات %20 آزمون کتبی آزمون میان ترم

  طبق برنامه امتحانات %50 آزمون کتبی ترمآزمون پایان 

  در بین جلسات %10 ارزشیابی استاد و غیابحضور 

  در بین جلسات %20 ارزشیابی استاد تکالیف دانشجو

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 حضور به موقع و منظم در کالس .1

 . شرکت کردن فعال در بحث های گروهی2

 . مراجعه به منابع معرفی شده و مطالعه موضوعات مربوطه3

 مطالعه خالصه هر درس قبل از جلسه بعدی. 4

 . انجام تکالیف محوله آموزشی5

 . عدم استفاده از تلفن همراه و خاموش کردن آن در کالس6

  . مطالعه طرح درس7

 

 

 

 دانشکده EDOنام و امضای مسئول فرشته جاللوندی                 نام و امضای مدیر گروه: نگین الرتی                 نام و امضای مدرس:

 

 
 

 تاریخ ارسال:                                          تاریخ ارسال:                                                       4/6/1400    تاریخ تحویل:
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 اصطالحات پزشکی درس جدول زمان بندی

 14-16ها ساعت  چهارشنبه

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

1 24/6/1400 

 حضوری

 نگین الرتی عناصر پایه از یک اصطالح پزشکی را توضیح دهد.

 نگین الرتی پزشکی را توضیح دهد.پسوندهای رایج در علوم  31/6/1400 2

 نگین الرتی پیشوندهای رایج در علوم پزشکی را توضیح دهد. 7/7/1400 3

 نگین الرتی اصطالحات مربوط به ساختارهای بدن را توضیح دهد. 14/7/1400 4

 نگین الرتی اسکلتی را توضیح دهد.-اصطالحات مربوط به سیستم عضالنی 21/7/1400 5

 نگین الرتی اصطالحات مربوط به سیستم ایمنی، خون و لنف را توضیح دهد. 28/7/1400 6

 نگین الرتی عروقی را توضیح دهد.-اصطالحات مربوط به سیستم قلبی 5/8/1400 7

 نگین الرتی اصطالحات مربوط به سیستم تنفسی را توضیح دهد. 12/8/1400 8

9 19/8/1400 

 حضوری

 نگین الرتی را توضیح دهد.اصطالحات مربوط به سیستم گوارشی 

اصطالحات مربوط به سیستم تولید مثل زنان، حاملگی و زایمان را توضیح  26/8/1400 10

 دهد.

 نگین الرتی

 نگین الرتی اصطالحات مربوط به سیستم تولید مثل مردان را توضیح دهد. 3/9/1400 11

 نگین الرتی اصطالحات مربوط به سیستم ادراری را شرح دهد. 10/9/1400 12

 نگین الرتی اصطالحات مربوط به چشم و گوش را شرح دهد. 17/9/1400 13

 نگین الرتی اصطالحات مربوط به سیستم درون ریز را شرح دهد. 24/9/1400 14

 نگین الرتی اصطالحات مربوط به سیستم عصبی را شرح دهد. 1/10/1400 15

16 8/10/1400 

 حضوری

 نگین الرتی را شرح دهد.اصطالحات مربوط به پوست 

 نگین الرتی .امتحان پایان ترم طبق برنامه امتحانات 17

 

 

 


