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 شنبهدوروز  11تا  11 ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:              (واحد )تئوری   2 :یا سهم استاد از واحد() تعدادواحد
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 های رایج عمومی پزشکیفراگیری واژه هدف کلی درس :

 

 اهداف کلی جلسات : 

 راتوضیح دهدکی معنی و کاربرد اجزاء لغات در ساختمان یک واژه پزش -1

 راتوضیح دهد پیشوندهای پزشکی -2

 راتوضیح دهد پیشوندهای پزشکی -3

 راتوضیح دهد  پسوندهای پزشکی -1

 راتوضیح دهدپسوندهای پزشکی  -:

 راتوضیح دهد  های رایج در پزشکیریشه -1

 راتوضیح دهد  های رایج در پزشکیریشه -7

 ها را توضیح دهد. کیبی و شمارههای ترها، شکلاصطالحات مربوط به مایعات بدن، مواد بدن، رنگ -8

 ساختار بدن را شرح دهد. -9

 پزشکی را شرح دهدرایج اختصارات  -11

 ها را معرفی کند بیماری -11

 را شرح دهد. پسوند و اختصارات مربوط به تشخیص ریشه، پیشوند،  -12

 درمان و جراحی را شرح دهد.  پسوند و اختصارات مربوط به ریشه، پیشوند، -13

 اختصارات مربوط به داروها را شرح دهد ریشه، پیشوند، پسوند و -11

 راتوضیح دهد خون و سیستم ایمنیاصطالحات رایج مربوط به  -:1

 راتوضیح دهد یگردش خون و سیستم لفناواصطالحات رایج مربوط به دستگاه  -11

 راتوضیح دهد اصطالحات رایج مربوط به دستگاه تنفس -17
 

    اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

 . را بیان کند پزشکیربرد اجزاء لغات در ساختمان یک واژه پزشکی معنی و کا -1

a) را توضیح دهد اجزای کلمه 

b) را توضیح دهد شکل ترکیبی کلمات 

c) را وضیح دهد مشتقات کلمات 

d)  شکل جمع کلمات هنگامی که اخر انها بهx  یاrh را توضیح دهد شودختم می 

 را توضیح دهد  پیشوندهای پزشکی -2

a)  را بیان کندرایج پیشوندهای معمول و 

 پیشوندهای پزشکی را توضیح دهد.  -3



a. پیشوندهای معمول را بیان کند 

b.  پیشوندهایی که باph   وp شوند را شرح دهد.شروع می 

 

 را توضیح دهد  پسوندهای پزشکی -1

a) را شرح دهد )بیماری، جراحی، تخصص( پسوندهای معمول 

b) را توضیح دهد پسوندهای اسم ساز 

 ح دهد. پسوندهای پزشکی را توضی -:

a. را توضیح دهد پسوندهای صفت ساز 

b. را توضیح دهد شکل جمع پسوندها 

 

 را توضیح دهد ریشه های رایج در پزشکی -1

a) را توضیح دهد های بیماریریشه 

b) را توضیح دهد های عضوهاریشه 

 

 را توضیح دهد ریشه های رایج در پزشکی -7

a) را توضیح دهد های بیماریریشه 

b) را توضیح دهد های عضوهاریشه 

 

 ها را توضیح دهد. های ترکیبی و شمارهها، شکلاصطالحات مربوط به مایعات بدن، مواد بدن، رنگ  -8

a.  اصطالحات مربوط به مایعات بدن را بیان کند 

b.  اصطالحات مربوط به مواد بدن را بیان کند 

c. ها را بیان کند اصطالحات مربوط به رنگ 

d. شرح دهد. ها راهای ترکیبی و شمارهاصطالحات مربوط به شکل 

 

 را شرح دهد ساختار بدن و اصطالحات آناتومیک بدن -9

a) را شرح دهد بدن بندیتقسیم محورهای 

b) را شرح دهدهای بدن بخش 

c) را شرح دهد های بدنحفره 

d) بدن را شرح دهد هابافت 

e) بدن را شرح دهد هاسلول 

 

 را توضیح دهد اختصارات رایج پزشکی -11

a) را توضیح دهد خطرناک، مبهم و متناقضهای اختصارات مربوط به موارد یا موقعیت 

b) را توضیح دهد های اولیه پزشکی مربوط به معاینه فیزیک، تاریخچه و پرونده پزشکیاختصارات و آکرونیم 

c) را توضیح دهد هااختصارات مربوط به پذیرش، ترخیص، عالئم و نشانه 

d) را توضیح دهد نمادها و اعداد های آزمایشگاهی،اختصارات مربوط به تشخیص، درمان، دستورات پزشک، تست 
 

 

 



 ها را معرفی کند.بیماری -11

a) های عفونی را معرفی کند بیماری 

b)  چگونگی پاسخ بدن به بیماری را معرفی کند 

c)  پیشوند و پسوندهای مربوط به بیماری را معرفی کند 

d) اختصارات مربوط به بیماری را معرفی کند 

 

 تشخیص را شرح دهدریشه، پیشوند، پسوند و اختصارات مربوط به    -12

a) توضیح دهدها را ی مربوط به تشخیصهاریشه 

b) را توضیح دهد هاپیشوندهای مربوط به تشخیص 

c) را توضیح دهد هاپسوندهای مربوط به تشخیص 

 

 ریشه، پیشوند، پسوند و اختصارات مربوط به درمان و جراحی را شرح دهد.  -13

a)  را توضیح دهد درمان و جراحیریشه اصطالحات مربوط به 

b) را توضیح دهد درمان و جراحیاصطالحات مربوط به  پیشوند 

c) را توضیح دهددرمان و جراحی اصطالحات مربوط به  پسوند 

 

 اصطالحات رایج مربوط به دارو را بیان کند  -11

a)  .اصطالحات مربوط به نام داروها و داروهای گیاهی را معرفی کند 

b)  اصطالحات مربوط به نوع دارو را بیان کند 

c) بوط به مقدار مصرف و زمان دارو را بیان کنداصطالحات مر 

d) .ریشه، پیشوند و پسوندهای مربوط به داروها را معرفی کند 

 

 اصطالحات رایج مربوط به خون و سیستم ایمنی را توضیح دهد.  -:1

a. های خون و ایمنی را شرح دهدانواع سلول 

b.  ساختار و عملکرد خون و سیستم ایمنی را شرح دهد 

c. رات و پسوندهای مربوط به خون و سیستم ایمنی را شرح دهدریشه، پیشوند، اختصا 

d. های درمانی مربوط به خون و سیستم ایمنی را بیان کندها و روشعالیم و نشانه 

 

 اصطالحات رایج مروبط به دستگاه گردش خون و سیستم لنفاوی را توضیح دهد -11

a. های اناتومیک مربوط به دستگاه گردش خون و لنفاوی را شرح دهدواژه 

b. ریشه، پیشوند، پسوند و اختصارهای مربوط به دستگاه گردش خون و لنفاوی را شرح دهد 

c. را شرح دهد و لنفاوی های جراحی مربوط به دستگاه گردش خونها، درمان و روشبیماری 
 

 را توضیح دهد اصطالحات رایج مربوط به دستگاه تنفس -17

a. های اناتومیک مربوط به دستگاه تنفس را شرح دهدواژه 

b. یشه، پیشوند، پسوند و اختصارهای مربوط به دستگاه تنفس را شرح دهدر 

c. های جراحی مربوط به دستگاه تنفس را شرح دهدها، درمان و روشبیماری 

 

 



 
 

 منابع:
 

 فرهنگ اختصارات پزشکی فاطمه دقیقی اصل -1

 فرهنگ اصطالحات پزشکی دکتر حمید مقدسی -2

  فرهنگ اصطالحات پزشکی زیبا پیروزان -3

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

Kluwer. Last edition.  
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 سنجش و ارزشیابی 

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

حضور فعال در 

 کالس

و پاسخ  پرسش انجام

 کالسی

  طول ترم %:

  جلسه هشتم  %:1 آزمون کتبی ترم آزمون میان 

  پایان ترم %81 آزمون کتبی آزمون پایان ترم
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 باشددر کالس ممنوع می استفاده از موبایل 
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 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول       آقای سلیمینام و امضای مدیر گروه:          دکتر علی محمدینام و امضای مدرس: 
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  1اصطالحات پزشکی : جدول زمانبندی درس

   :1151  -:851شنبه یک روز و ساعت جلسه :                                   

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

  ژه پزشکیمعنی و کاربرد اجزاء لغات در ساختمان یک وا 21/11/1111 1

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر محمدی

 پیشوندهای پزشکی 28/11/1111 2

 وندهای پزشکییشپ 11/17/1111 3

 پسوندهای پزشکی  11/17/1111 1

 پسوندهای پزشکی 18/17/1111 :

 های رایج در پزشکیریشه 17/1111/:2 1

 های رایج در پزشکیریشه 19/18/1111 7

 هاهای ترکیبی و شمارهها، شکلبه مایعات بدن، مواد بدن، رنگاصطالحات مربوط  11/18/1111 8

  ساختار بدن 23/18/1111 9

 اختصارات رایج پزشکی 31/18/1111 11

 ها را معرفیبیماری 17/19/1111 11

 ریشه، پیشوند، پسوند و اختصارات مربوط به تشخیص 11/19/1111 12

 اختصارات مربوط به درمان و جراحی ریشه، پیشوند، پسوند و 21/19/1111 13

 ریشه، پیشوند، پسوند و اختصارات مربوط به داروها 28/19/1111 11

 خون و سیستم ایمنی اصطالحات رایج مربوط به  11/1111/: :1

 گردش خون و سیستم لنفاویاصطالحات رایج مربوط به دستگاه  12/11/1111 11

 وط به دستگاه تنفساصطالحات رایج مرب برنامهفوق 17

 




