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 داًطکذُ پیراپسضکی کرهبًطبُ

 طرح درس

 کارضٌاسی پیَستِ اتاق ػول سَمداًطجَیاى ترم هخبطببى:  اصطالحات پسضکی ػٌَاى درس:

 13-14چْارضٌبِ ّا  سبػت پبسخگَیی بِ سَاالت فراگیر: )ًظری( 2 تؼذاد ٍاحذ:

 الرتی کارضٌاس ارضذ اتاق ػول ًگیي خاًن هذرس: 14-16چْارضٌبِ ّا ساػت  زهبى ارائِ درس:

 1400-1401ًیوسال اٍل  سبل تحصیلی: همذهِ ای بر تکٌَلَشی اتاق ػول درٍس پیص ًیبز یب ّوسهبى:

 اجسای اصطالحات رایج پسضکی در اتاق ػول.آضٌایی با  ّذف کلی دٍرُ:

در اتاق ػول آضٌا هی ضَد ٍ لادر  ساختار اصطالحات کاربردی هربَط بِ اػوال جراحیبا در ایي درس داًطجَ  ضرح درس:

 خَاّذ بَد پرًٍذُ پسضکی بیوار از جولِ برگِ لبل از ػول ٍ اٍراق تکویل ضذُ در اتاق ػول را هَرد بررسی لرار دّذ.

 

 اّذاف کلی جلسبت:

 را تَضیح دّذ. ػٌاصر پایِ از یک اصطالح پسضکی. 1

 را تَضیح دّذ. پسًَذّای رایج در ػلَم پسضکی. 2

 پیطًَذّای رایج در ػلَم پسضکی را تَضیح دّذ.. 3

 را تَضیح دّذ. اصطالحات هربَط بِ ساختارّای بذى. 4

 را تَضیح دّذ.اسکلتی -اصطالحات هربَط بِ سیستن ػضالًی. 5

 را تَضیح دّذ.اصطالحات هربَط بِ سیستن ایوٌی، خَى ٍ لٌف . 6

 را تَضیح دّذ.ػرٍلی -اصطالحات هربَط بِ سیستن للبی. 7

 را تَضیح دّذ.اصطالحات هربَط بِ سیستن تٌفسی . 8

 را تَضیح دّذ.اصطالحات هربَط بِ سیستن گَارضی . 9

 را تَضیح دّذ.اصطالحات هربَط بِ سیستن تَلیذ هثل زًاى، حاهلگی ٍ زایواى . 10

 را تَضیح دّذ.اصطالحات هربَط بِ سیستن تَلیذ هثل هرداى . 11

 را ضرح دّذ.اصطالحات هربَط بِ سیستن ادراری . 12

 را ضرح دّذ.اصطالحات هربَط بِ چطن ٍ گَش . 13

 را ضرح دّذ.اصطالحات هربَط بِ سیستن درٍى ریس . 14
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 را ضرح دّذ.اصطالحات هربَط بِ سیستن ػصبی . 15

 را ضرح دّذ.اصطالحات هربَط بِ پَست . 16

 

 جلسِ:اّذاف ٍیژُ بِ تفکیک اّذاف کلی ّر 

 ػٌاصر پایِ از یک اصطالح پسضکی را تَضیح دّذ. ّذف کلی جلسِ اٍل:

  اّذاف ٍیژُ جلسِ اٍل:

 در پبیبى ایي جلسِ، داًطجَ قبدر ببضذ: 

 ػٌاصر چْارتایی برای ساخت کلوات پسضکی را ضرح دّذ.. 1

 . ٍاشُ ّای پسضکی را بِ اجسای هختلف تمسین کٌذ.2

 کلوات پسضکی را تَضیح دّذ. ٍ تلفظ ساختي . لَاًیي اساسی برای تؼریف،3

 

 پسًَذّای رایج در ػلَم پسضکی را تَضیح دّذ. ٍم:دّذف کلی جلسِ 

 ٍم:داّذاف ٍیژُ جلسِ 

 در پبیبى ایي جلسِ، داًطجَ قبدر ببضذ: 

 . ًحَُ هتصل ضذى ضکل ترکیبی ٍ ریطِ ّای کلوات بِ اًَاع هختلف پسًَذّا را بیاى کٌذ.1

 پسًَذّای هربَط بِ پاتَلَشی ٍ بیواری ّا، الذاهات تطخیصی ٍ درهاًی ٍ رٍش ّای جراحی را ضرح دّذ. هثال ّایی از. 2

  پسًَذّای جوغ را رکر کٌذ.. 3

 

 پیطًَذّای رایج در ػلَم پسضکی را تَضیح دّذ. َم:سّذف کلی جلسِ 

 َم:ساّذاف ٍیژُ جلسِ 

 در پبیبى ایي جلسِ، داًطجَ قبدر ببضذ: 

 پیطًَذّا در اصطالحات پسضکی را تَضیح دّذ. . استفادُ از1

 پیطًَذّای هربَط بِ هَلؼیت، تؼذاد، اًذازُ گیری، جْت، رًگ ّا را رکر کٌذ.. 2

 . پیطًَذّای هربَط بِ بیواری ّا را بیاى کٌذ.3
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 اصطالحات هربَط بِ ساختارّای بذى را تَضیح دّذ. ّذف کلی جلسِ چْبرم:

 اّذاف ٍیژُ جلسِ چْبرم:

 در پبیبى ایي جلسِ، داًطجَ قبدر ببضذ: 

 اصطالحات هربَط بِ ًطاًِ ّای آًاتَهیکی بذى را فْرست ًوایذ.. 1

 اصطالحات هربَط بِ سطَح بذى را بیاى ًوایذ.. 2

 اصطالحات هربَط بِ حفرُ ّا، بخص ّا ٍ هٌاطك بذى را فْرست ًوایذ.. 3

 رکر ًوایذ.اصطالحات هربَط بِ اًَاع پَزیطي ّای جراحی را . 4

 

 اسکلتی را تَضیح دّذ.-اصطالحات هربَط بِ سیستن ػضالًی ّذف کلی جلسِ پٌجن:

 اّذاف ٍیژُ جلسِ پٌجن:

 در پبیبى ایي جلسِ، داًطجَ قبدر ببضذ:

 اسکلتی را فْرست ًوایذ.-ریطِ ّای اصطالحات هربَط بِ سیستن ػضالًی. 1

 اسکلتی را تَضیح دّذ.-ػضالًیاصطالحات هربَط بِ آًاتَهی ٍ فیسیَلَشی سیستن . 2

 اسکلتی را تؼریف کٌذ.-اصطالحات هربَط بِ بیواری ّا، رٍش ّای تطخیصی ٍ درهاًی در سیستن ػضالًی. 3

 اسکلتی را تؼریف کٌذ.-. اختصارات هربَط بِ سیستن ػضالًی4

 

 اصطالحات هربَط بِ سیستن ایوٌی، خَى ٍ لٌف را تَضیح دّذ. ّذف کلی جلسِ ضطن:

 ٍیژُ جلسِ ضطن:اّذاف 

 در پبیبى ایي جلسِ، داًطجَ قبدر ببضذ:

 . ریطِ ّای اصطالحات هربَط بِ سیستن ایوٌی، خَى ٍ لٌف را فْرست ًوایذ.1

 . اصطالحات هربَط بِ آًاتَهی ٍ فیسیَلَشی سیستن ایوٌی، خَى ٍ لٌف را تَضیح دّذ.2

 ر سیستن ایوٌی، خَى ٍ لٌف را تؼریف کٌذ.. اصطالحات هربَط بِ بیواری ّا، رٍش ّای تطخیصی ٍ درهاًی د3

 . اختصارات هربَط بِ سیستن ایوٌی، خَى ٍ لٌف را تؼریف کٌذ.4
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 ػرٍلی را تَضیح دّذ.-اصطالحات هربَط بِ سیستن للبی ّذف کلی جلسِ ّفتن:

 اّذاف ٍیژُ جلسِ ّفتن:

 در پبیبى ایي جلسِ، داًطجَ قبدر ببضذ:

 ػرٍلی را فْرست ًوایذ.-سیستن للبی. ریطِ ّای اصطالحات هربَط بِ 1

 ػرٍلی را تَضیح دّذ.-. اصطالحات هربَط بِ آًاتَهی ٍ فیسیَلَشی سیستن للبی2

 ػرٍلی را تؼریف کٌذ.-. اصطالحات هربَط بِ بیواری ّا، رٍش ّای تطخیصی ٍ درهاًی در سیستن للبی3

  ػرٍلی را تؼریف کٌذ.-. اختصارات هربَط بِ سیستن للبی4

 

 اصطالحات هربَط بِ سیستن تٌفسی را تَضیح دّذ. جلسِ ّطتن: ّذف کلی

 اّذاف ٍیژُ جلسِ ّطتن:

 در پبیبى ایي جلسِ، داًطجَ قبدر ببضذ:

 . ریطِ ّای اصطالحات هربَط بِ سیستن تٌفسی را فْرست ًوایذ.1

 . اصطالحات هربَط بِ آًاتَهی ٍ فیسیَلَشی سیستن تٌفسی را تَضیح دّذ.2

 هربَط بِ بیواری ّا، رٍش ّای تطخیصی ٍ درهاًی در سیستن تٌفسی را تؼریف کٌذ.. اصطالحات 3

 . اختصارات هربَط بِ سیستن تٌفسی را تؼریف کٌذ. 4

 

 اصطالحات هربَط بِ سیستن گَارضی را تَضیح دّذ. ن:ًّْذف کلی جلسِ 

 ن:ًْاّذاف ٍیژُ جلسِ 

 در پبیبى ایي جلسِ، داًطجَ قبدر ببضذ:

 صطالحات هربَط بِ سیستن گَارضی را فْرست ًوایذ.. ریطِ ّای ا1

 . اصطالحات هربَط بِ آًاتَهی ٍ فیسیَلَشی سیستن گَارضی را تَضیح دّذ.2

 . اصطالحات هربَط بِ بیواری ّا، رٍش ّای تطخیصی ٍ درهاًی در سیستن گَارضی را تؼریف کٌذ.3

 . اختصارات هربَط بِ سیستن گَارضی را تؼریف کٌذ. 4
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 اصطالحات هربَط بِ سیستن تَلیذ هثل زًاى، حاهلگی ٍ زایواى را تَضیح دّذ. ّن:دی جلسِ ّذف کل

 ن:دّاّذاف ٍیژُ جلسِ 

 در پبیبى ایي جلسِ، داًطجَ قبدر ببضذ:

 را فْرست ًوایذ. تَلیذ هثل زًاى. ریطِ ّای اصطالحات هربَط بِ سیستن 1

 را تَضیح دّذ. تَلیذ هثل زًاى. اصطالحات هربَط بِ آًاتَهی ٍ فیسیَلَشی سیستن 2

 را تؼریف کٌذ. تَلیذ هثل زًاى. اصطالحات هربَط بِ بیواری ّا، رٍش ّای تطخیصی ٍ درهاًی در سیستن 3

 را تؼریف کٌذ.  تَلیذ هثل زًاى، حاهلگی ٍ زایواى. اختصارات هربَط بِ سیستن 4

 کٌذ. رکر. اصطالحات هربَط بِ حاهلگی ٍ زایواى را 5

 

 اصطالحات هربَط بِ سیستن تَلیذ هثل هرداى را تَضیح دّذ. ن:یبزدّّذف کلی جلسِ 

 ن:یبزدّاّذاف ٍیژُ جلسِ 

 در پبیبى ایي جلسِ، داًطجَ قبدر ببضذ:

 . ریطِ ّای اصطالحات هربَط بِ سیستن تَلیذ هثل هرداى را فْرست ًوایذ.1

 هثل هرداى را تَضیح دّذ. . اصطالحات هربَط بِ آًاتَهی ٍ فیسیَلَشی سیستن تَلیذ2

 . اصطالحات هربَط بِ بیواری ّا، رٍش ّای تطخیصی ٍ درهاًی در سیستن تَلیذ هثل هرداى را تؼریف کٌذ.3

 . اختصارات هربَط بِ سیستن تَلیذ هثل هرداى را تؼریف کٌذ. 4

 

 اصطالحات هربَط بِ سیستن ادراری را ضرح دّذ. ن:دٍازدّّذف کلی جلسِ 

 ن:دٍازدّاّذاف ٍیژُ جلسِ 

 در پبیبى ایي جلسِ، داًطجَ قبدر ببضذ:

 را فْرست ًوایذ.ادراری . ریطِ ّای اصطالحات هربَط بِ سیستن 1

 را تَضیح دّذ.ادراری . اصطالحات هربَط بِ آًاتَهی ٍ فیسیَلَشی سیستن 2

 را تؼریف کٌذ.راری اد. اصطالحات هربَط بِ بیواری ّا، رٍش ّای تطخیصی ٍ درهاًی در سیستن 3

 را تؼریف کٌذ. ادراری . اختصارات هربَط بِ سیستن 4
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 اصطالحات هربَط بِ چطن ٍ گَش را ضرح دّذ. ن:سیسدّّذف کلی جلسِ 

 ن:سیسدّاّذاف ٍیژُ جلسِ 

 در پبیبى ایي جلسِ، داًطجَ قبدر ببضذ:

 . ریطِ ّای اصطالحات هربَط بِ چطن ٍ گَش را فْرست ًوایذ.1

 اصطالحات هربَط بِ آًاتَهی ٍ فیسیَلَشی چطن ٍ گَش را تَضیح دّذ.. 2

 . اصطالحات هربَط بِ بیواری ّا، رٍش ّای تطخیصی ٍ درهاًی در چطن ٍ گَش را تؼریف کٌذ.3

 . اختصارات هربَط بِ چطن ٍ گَش را تؼریف کٌذ. 4

 

 ذ.اصطالحات هربَط بِ سیستن درٍى ریس را ضرح دّ ن:چْبردّّذف کلی جلسِ 

 ن:چْبردّاّذاف ٍیژُ جلسِ 

 در پبیبى ایي جلسِ، داًطجَ قبدر ببضذ:

 را فْرست ًوایذ. درٍى ریس. ریطِ ّای اصطالحات هربَط بِ سیستن 1

 را تَضیح دّذ. درٍى ریس. اصطالحات هربَط بِ آًاتَهی ٍ فیسیَلَشی سیستن 2

 را تؼریف کٌذ. درٍى ریس. اصطالحات هربَط بِ بیواری ّا، رٍش ّای تطخیصی ٍ درهاًی در سیستن 3

 را تؼریف کٌذ.  درٍى ریس. اختصارات هربَط بِ سیستن 4

 

 اصطالحات هربَط بِ سیستن ػصبی را ضرح دّذ. ن:پبًسدّّذف کلی جلسِ 

 ن:پبًسدّاّذاف ٍیژُ جلسِ 

 در ببضذ:در پبیبى ایي جلسِ، داًطجَ قب

 . ریطِ ّای اصطالحات هربَط بِ سیستن ػصبی را فْرست ًوایذ.1

 . اصطالحات هربَط بِ آًاتَهی ٍ فیسیَلَشی سیستن ػصبی را تَضیح دّذ.2

 . اصطالحات هربَط بِ بیواری ّا، رٍش ّای تطخیصی ٍ درهاًی در سیستن ػصبی را تؼریف کٌذ.3

 . اختصارات هربَط بِ سیستن ػصبی را تؼریف کٌذ. 4
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 اصطالحات هربَط بِ پَست را ضرح دّذ. ن:ضبًسدّّذف کلی جلسِ 

 ن:ضبًسدّاّذاف ٍیژُ جلسِ 

 در پبیبى ایي جلسِ، داًطجَ قبدر ببضذ:

 . ریطِ ّای اصطالحات هربَط بِ پَست را فْرست ًوایذ.1

 فیسیَلَشی پَست را تَضیح دّذ.. اصطالحات هربَط بِ آًاتَهی ٍ 2

 . اصطالحات هربَط بِ بیواری ّای پَستی ٍ رٍش ّای درهاًی را تؼریف کٌذ.3

 . اختصارات هربَط بِ پَست را تؼریف کٌذ. 4

 

 هٌببغ )آخریي چبپ هٌببغ ریل(:

1. Medical Terminology: A Systems Approach/ publisher F. A. Davis/ ISBN: 0803603940. 

2. Exploring Medical Language/ publisher Mosby/ ISBN: 0323018181. 

3. Medical Terminology for Health Professions/ publisher Delmar Learning/ ISBN: 0766812979. 

 آخریي چاپ.. اًتطارات جاهؼِ ًگر. اصطالحات پسضکی .ساداتی لیال، گلچیٌی احساى. 4

اصطالحات پسضکی گیلیس ٍ . ّادی، هطاػی هیٌا، هسؼَدی یکتا لیال، سلیواًی ػلی، صادلی همذم ػلی. کالًی لیال، بْراهی 5

 . اًتطارات جاهؼِ ًگر. آخریي چاپ.ٍدیٌگ

 

 رٍش تذریس:

 حل توریي کالسی.گرٍّی، بحث ٍ پاسخ، پرسص سخٌراًی، 

 

 ٍسبیل آهَزضی:

 لپ تاپ برد، اسالیذ،ٍایت 
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 ارزضیببی سٌجص ٍ

 سبػت تبریخ سْن از ًورُ کل رٍش آزهَى

  در بیي جلسبت %02 آزهَى کتبی آزهَى هیبى ترم

  طبق برًبهِ اهتحبًبت %02 آزهَى کتبی ترمآزهَى پبیبى 

  در بیي جلسبت %02 ارزضیببی استبد ٍ غیبةحضَر 

  در بیي جلسبت %02 ارزضیببی استبد تکبلیف داًطجَ

 

 هقررات کالس ٍ اًتظبرات از داًطجَ:

 حضَر بِ هَلغ ٍ هٌظن در کالس .1

 . ضرکت کردى فؼال در بحث ّای گرٍّی2

 . هراجؼِ بِ هٌابغ هؼرفی ضذُ ٍ هطالؼِ هَضَػات هربَط3ِ

 هطالؼِ خالصِ ّر درس لبل از جلسِ بؼذی. 4

 . اًجام تکالیف هحَلِ آهَزضی5

 . ػذم استفادُ از تلفي ّوراُ ٍ خاهَش کردى آى در کالس6

  . هطالؼِ طرح درس7

 

 

 

 داًطکذُ EDOًبم ٍ اهضبی هسئَل فرضتِ جاللًَذی                 ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ: ًگیي الرتی                 ًبم ٍ اهضبی هذرس:

 

                      
 

 تاریخ ارسال:                                          تاریخ ارسال:                                                       4/6/1400    تاریخ تحَیل:
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 اصطالحبت پسضکی درس جذٍل زهبى بٌذی

 04-06ّب سبػت  چْبرضٌبِ

 هذرس هَضَع ّر جلسِ تبریخ جلسِ

1 24/6/1400 

 حضَری

 ًگیي الرتی ػٌاصر پایِ از یک اصطالح پسضکی را تَضیح دّذ.

 ًگیي الرتی پسضکی را تَضیح دّذ.پسًَذّای رایج در ػلَم  31/6/1400 2

 ًگیي الرتی پیطًَذّای رایج در ػلَم پسضکی را تَضیح دّذ. 7/7/1400 3

 ًگیي الرتی اصطالحات هربَط بِ ساختارّای بذى را تَضیح دّذ. 14/7/1400 4

 ًگیي الرتی اسکلتی را تَضیح دّذ.-اصطالحات هربَط بِ سیستن ػضالًی 21/7/1400 5

 ًگیي الرتی اصطالحات هربَط بِ سیستن ایوٌی، خَى ٍ لٌف را تَضیح دّذ. 28/7/1400 6

 ًگیي الرتی ػرٍلی را تَضیح دّذ.-اصطالحات هربَط بِ سیستن للبی 5/8/1400 7

 ًگیي الرتی اصطالحات هربَط بِ سیستن تٌفسی را تَضیح دّذ. 12/8/1400 8

9 19/8/1400 

 حضَری

 ًگیي الرتی را تَضیح دّذ.اصطالحات هربَط بِ سیستن گَارضی 

اصطالحات هربَط بِ سیستن تَلیذ هثل زًاى، حاهلگی ٍ زایواى را تَضیح  26/8/1400 10

 دّذ.

 ًگیي الرتی

 ًگیي الرتی اصطالحات هربَط بِ سیستن تَلیذ هثل هرداى را تَضیح دّذ. 3/9/1400 11

 ًگیي الرتی اصطالحات هربَط بِ سیستن ادراری را ضرح دّذ. 10/9/1400 12

 ًگیي الرتی اصطالحات هربَط بِ چطن ٍ گَش را ضرح دّذ. 17/9/1400 13

 ًگیي الرتی اصطالحات هربَط بِ سیستن درٍى ریس را ضرح دّذ. 24/9/1400 14

 ًگیي الرتی اصطالحات هربَط بِ سیستن ػصبی را ضرح دّذ. 1/10/1400 15

16 8/10/1400 

 حضَری

 ًگیي الرتی را ضرح دّذ.اصطالحات هربَط بِ پَست 

 ًگیي الرتی .اهتحاى پایاى ترم طبك برًاهِ اهتحاًات 17

 

 

 




