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 :اهداف رفتاری( 13

 :بدون مراجعه به کتاب دانشجو هجلسدو در پایان این 
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ي که در آنها پیشوند بكار رفته تشخیص داده و همینطور با کمک پیشوند ها ترم های جدید پزشك کلمات  -4

  .در پزشكي ایجاد کند

  .ا آنالیز کرده و مفهوم آنها را استنباط نمایدوند ها و پیشوند های متون پزشكي ربتواند پس -5
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 .کرده و استفاده کندشناسایي را مناطق مختلف بدن های مربوط به  ریشه– 5

 .را شناسایي کند ی آناتومیکپیشوند های مربوط به پوزیشن ها و دایرکشن ها -11

 
 

 :حیطه یادگیری (14

 

 دانش -

 تحلیل -

 ترکیب -

 :رفتارهای ورودی( 15

 در مورد میزان اطالعات از طریق پرسش و پاسخ و انجام کوئیز نسبت به رفتار ورودی اطمینان حاصل مي گردد .1
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در هر   مراحل تدریس

  جلسه
 زمان وسایل کمک آموزشی  روش تدریس  فعالیت های دانشجو  فعالیت های استاد 

معرفی درس جدیدد    ( 1

 یزه ایجاد انگ

 

 

 

معرفی رئوس  -

تدریسی این  مطالب

 جلسه

ذکر نمونه هایی از  -

کاربرد آنها در رشتۀ 

مربوطه برای جلب 

 نظر دانشجویان

حضور به موقع در  -

 كالس

گوش دادن و پرسیدن  -

 سئوال

  سخنراني، پرسش و پاسخ،

ارائه مطالب همراه با 

  مثالهای ملموس بالینی

 

 کامپیوتر -

 پوینت پاوراسالیدهای  -

 

 دقیقه 01

 تدریس درس جدید ( 2

 

 

 

 تدریس مباحث اصلی

 شركت فعال در كالس -

گوش دادن و پرسیدن  -

 سئوال

 

  سخنراني، پرسش و پاسخ،

ارائه مطالب همراه با 

  مثالهای ملموس بالینی

 

 کامپیوتر -

 پاور پوینتاسالیدهای  -

 

001 

 ارزشیابی تکوینی( 3

 

 

  

و  یكم رفع نسبت به

ي هاي رفتارهاي كاست

 از طریقورودي 

مطالب دروس مرور 

 .اقدام مي گرددقبلی 

 

 پرسش و پاسخ شركت در كوئیز -

 کامپیوتر

 پاور پوینتاسالیدهای  -

 

01 

جمع بندد    نییجد    ( 4

 گیر 

 

 

 

 ارائۀ حداقل دو اسالید

برای جمع بندی مطالب 

    تدریس شده

 شركت فعال در كالس -

گوش دادن و پرسیدن  -

 والسئ

 شركت در كوئیزها -

 

  سخنراني، پرسش و پاسخ،

ارائه مطالب همراه با 

  مثالهای ملموس بالینی

 

 کامپیوتر -

 پاور پوینتاسالیدهای  -

 

01 

تعیدی  تکییدب بددرا    ( 5

 جیس  بعد 

 

 

 

معرفی رئوس مطالب 

 جلسۀ بعد

و  ساختمان مرور

-قلبی سیستم عملكرد 

ی این و بیماریها عروقی

های روش  و سیستم

 یدرمان تشخیصی و

 به زبان ها مربوط به آن

پیش خوانی  فارسی و

  انگلیسیرفرانس 

 01  سخنراني،

معرفی منابع   ماخد   ( 6

 برا  مطالع  بیشیر 

 

 

 

معرفی وب سایت  -

های تمرین 

 ترمینولوژی پزشکی 

معرفی سی دی های  -

تمرین آموزشی 

 ترمینولوژی

 CDو نشان دادن  سخنراني، 

 ایت هاها و وب س 

 کامپیوتر -

 پاور پوینتاسالیدهای  -

 اینترنت -

01 
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 ترکیب -

 :رفتارهای ورودی( 15
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 ایجاد انگیزه 

 

 

 

معرفی رئوس  -

تدریسی این  مطالب

 جلسه
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کاربرد آنها در رشتۀ 

مربوطه برای جلب 

 نظر دانشجویان

حضور به موقع در  -

 كالس

گوش دادن و پرسیدن  -

 سئوال

  سخنراني، پرسش و پاسخ،

ارائه مطالب همراه با 

  مثالهای ملموس بالینی

 

 کامپیوتر -

 پاور پوینتاسالیدهای  -

 

 دقیقه 01
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 اصلی تدریس مباحث

 شركت فعال در كالس -

گوش دادن و پرسیدن  -

 سئوال

 

  سخنراني، پرسش و پاسخ،

ارائه مطالب همراه با 

  مثالهای ملموس بالینی

 

 کامپیوتر -

 پاور پوینتاسالیدهای  -

 

001 

 ارزشیابی تکوینی( 3

 

 

  

و  یكم رفع نسبت به

كاستي هاي رفتارهاي 

 از طریقورودي 

مطالب دروس مرور 

 .قدام مي گردداقبلی 

 

 پرسش و پاسخ شركت در كوئیز -

 کامپیوتر

 پاور پوینتاسالیدهای  -
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جمع بندد    نییجد    ( 4
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ارائۀ حداقل دو اسالید 

برای جمع بندی مطالب 
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 شركت فعال در كالس -

گوش دادن و پرسیدن  -

 سئوال
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  سخنراني، پرسش و پاسخ،

مطالب همراه با  ارائه

  مثالهای ملموس بالینی

 

 کامپیوتر -

 پاور پوینتاسالیدهای  -

 

01 

تعیدی  تکییدب بددرا    ( 5

 جیس  بعد 

 

 

 

معرفی رئوس مطالب 

 جلسۀ بعد

و  ساختمان مرور

و خونی  سیستم عملكرد 

 و ی این سیستمبیماریها

 روش های تشخیصی و

ها  مربوط به آن یدرمان

پیش  به زبان فارسی و

  انی رفرانس انگلیسیخو

 01  سخنراني،

معرفی منابع   ماخد   ( 6

 برا  مطالع  بیشیر 

 

 

 

معرفی وب سایت  -

های تمرین 

 ترمینولوژی پزشکی 

معرفی سی دی های  -

تمرین آموزشی 

 ترمینولوژی

 CDسخنراني، و نشان دادن  

 ها و وب سایت ها 

 کامپیوتر -

 پاور پوینتاسالیدهای  -

 اینترنت -
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 ترکیب -

 :ودیرفتارهای ور( 15
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 در هر  مراحل تدریس

 جلسه 
 زمان وسایل کمک آموزشی  روش تدریس  فعالیت های دانشجو  فعالیت های استاد 

معرفی درس جدیدد    ( 1

 ایجاد انگیزه 

 

 

 

معرفی رئوس  -

تدریسی این  مطالب

 جلسه

ذکر نمونه هایی از  -

کاربرد آنها در رشتۀ 

مربوطه برای جلب 

 نظر دانشجویان

حضور به موقع در  -

 كالس

پرسیدن  گوش دادن و -

 سئوال

  سخنراني، پرسش و پاسخ،

ارائه مطالب همراه با 

  مثالهای ملموس بالینی

 

 کامپیوتر -

 پاور پوینتاسالیدهای  -

 

 دقیقه 01

 تدریس درس جدید ( 2

 

 

 

 تدریس مباحث اصلی

 شركت فعال در كالس -

گوش دادن و پرسیدن  -

 سئوال

 

  سخنراني، پرسش و پاسخ،

ارائه مطالب همراه با 

  مثالهای ملموس بالینی

 

 کامپیوتر -

 پاور پوینتاسالیدهای  -

 

001 

 ارزشیابی تکوینی( 3

 

 

  

و  یكم رفع نسبت به

كاستي هاي رفتارهاي 

 از طریقورودي 

مطالب دروس مرور 

 .اقدام مي گرددقبلی 

 

 پرسش و پاسخ شركت در كوئیز -

 کامپیوتر

 پاور پوینتاسالیدهای  -

 

01 

جد   جمع بندد    نیی ( 4

 گیر 

 

 

 

ارائۀ حداقل دو اسالید 

برای جمع بندی مطالب 

    تدریس شده

 شركت فعال در كالس -

گوش دادن و پرسیدن  -

 سئوال

 شركت در كوئیزها -

 

  سخنراني، پرسش و پاسخ،

ارائه مطالب همراه با 

  مثالهای ملموس بالینی

 

 کامپیوتر -

 پاور پوینتاسالیدهای  -

 

01 

 تعیدی  تکییدب بددرا   ( 5

 جیس  بعد 

 

 

 

معرفی رئوس مطالب 

 جلسۀ بعد

و  ساختمان مرور

و تنفس  سیستم عملكرد 

 و ی این سیستمبیماریها

 روش های تشخیصی و

ها  مربوط به آن یدرمان

پیش  به زبان فارسی و

  خوانی رفرانس انگلیسی

 01  سخنراني،

معرفی منابع   ماخد   ( 6

 برا  مطالع  بیشیر 
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 ترمینولوژی پزشکی 

معرفی سی دی های  -

تمرین آموزشی 

 ترمینولوژی
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 ها و وب سایت ها 

 کامپیوتر -
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 .کمک آنها معني کلمات جدید را استنباط مي کند

را شناسائي و ذکر تنفس سیستم  وندها و پیشوندها و ریشه های کلمات مربوط به تشخیص بیماریهای پس -3

 .کرده و با کمک آنها معني کلمات جدید را استنباط مي کند

را شناسائي و ذکر تنفس سیستم  پسوندها و پیشوندها و ریشه های کلمات مربوط به درمان بیماریهای  - 4

 .عني کلمات جدید را استنباط مي کندکرده و با کمک آنها م

 .تنفس آشنا مي شود و کلیات آنها را بیان مي کندسیستم با بیماری های . 5

    

 :حیطه یادگیری( 14

 

 دانش -

 تحلیل -

 ترکیب -

 :رفتارهای ورودی( 15

 مي گردددر مورد میزان اطالعات از طریق پرسش و پاسخ و انجام کوئیز نسبت به رفتار ورودی اطمینان حاصل . 1

 .فراگیر باید قادر باشد پیشوندها، پسوندها و ریشه های کلمه آشنا باشد و واژه را تجزیه و تكمیل نماید . 2
 

 

 :سواالت سنجش آغازین( 16

  

  



در هر   مراحل تدریس

 جلسه 
 زمان وسایل کمک آموزشی  روش تدریس  فعالیت های دانشجو  فعالیت های استاد 

  معرفی درس جدیدد  ( 1

 ایجاد انگیزه 

 

 

 

معرفی رئوس  -

تدریسی این  مطالب

 جلسه

ذکر نمونه هایی از  -

کاربرد آنها در رشتۀ 

مربوطه برای جلب 

 نظر دانشجویان

حضور به موقع در  -

 كالس

گوش دادن و پرسیدن  -

 سئوال

  سخنراني، پرسش و پاسخ،

ارائه مطالب همراه با 

  مثالهای ملموس بالینی

 

 کامپیوتر -

 پاور پوینتیدهای اسال -

 

 دقیقه 01

 تدریس درس جدید ( 2

 

 

 

 تدریس مباحث اصلی

 شركت فعال در كالس -

گوش دادن و پرسیدن  -

 سئوال

 

  سخنراني، پرسش و پاسخ،

ارائه مطالب همراه با 

  مثالهای ملموس بالینی

 

 کامپیوتر -

 پاور پوینتاسالیدهای  -

 

001 

 ارزشیابی تکوینی( 3

 

 

  

و  یكم رفع نسبت به

كاستي هاي رفتارهاي 

 از طریقورودي 

مطالب دروس مرور 

 .اقدام مي گرددقبلی 

 

 پرسش و پاسخ شركت در كوئیز -

 کامپیوتر

 پاور پوینتاسالیدهای  -

 

01 

جمع بندد    نییجد    ( 4

 گیر 

 

 

 

ارائۀ حداقل دو اسالید 

برای جمع بندی مطالب 

    تدریس شده

 شركت فعال در كالس -

و پرسیدن گوش دادن  -

 سئوال

 شركت در كوئیزها -

 

  سخنراني، پرسش و پاسخ،

ارائه مطالب همراه با 

  مثالهای ملموس بالینی

 

 کامپیوتر -

 پاور پوینتاسالیدهای  -

 

01 

تعیدی  تکییدب بددرا    ( 5

 جیس  بعد 

 

 

 

معرفی رئوس مطالب 

 جلسۀ بعد

و  ساختمان مرور

گوارش  سیستم عملكرد 

 ی این سیستمو بیماریها

روش های تشخیصی  و

ها  مربوط به آن یدرمان و

پیش  به زبان فارسی و

  خوانی رفرانس انگلیسی

 01  سخنراني،

معرفی منابع   ماخد   ( 6

 برا  مطالع  بیشیر 

 

 

 

معرفی وب سایت  -

های تمرین 

 ترمینولوژی پزشکی 

معرفی سی دی های  -

تمرین آموزشی 

 ترمینولوژی

 CDسخنراني، و نشان دادن  

 و وب سایت هاها  

 کامپیوتر -

 پاور پوینتاسالیدهای  -

 اینترنت -

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی 

 طرح درس روزانه
 انفورماتیک پزشكي:رشته( 4 ندارد :پیش نیاز( 3 3 :تعداد واحد( 2 اصطالحات پزشكي کلیات و  :نام درس( 1

 دکتر نیازخاني :مدرس( 8 5:تعداد دانشجو( 7 56-55اول  :نیمسال( 6  کارشناسي ارشد :مقطع( 5

 ساعت 6: مدت تدریس ( 11  11و  5   :شماره جلسه( 5

 گوارش و شناخت بیماری های این سیستمترمینولوژی پزشكي مربوط به سیستم : : عنوان درس جلسه مذکور( 11

بیماریهای این سیستم و روش های شناخت  و گوارش سیستم  رد آشنایي با واژه های تخصصي انگلیسي مربوط به ساختمان و عملك :هدف کلي( 12

  تشخیصي و درماني مربوط به آنها

 :اهداف رفتاری( 13

 :دانشجو بدون مراجعه به کتاب در پایان این جلسه

را شناسائي و ذکر کرده و با گوارش سیستم  ـ پسوندها و پیشوندها و ریشه های کلمات مربوط به ساختمان 1

 .معني کلمات جدید را استنباط مي کندکمک آنها 

را شناسائي و ذکر کرده و با  گوارشعملكرد سیستم  پسوندها و پیشوندها و ریشه های کلمات مربوط به -2

 .کمک آنها معني کلمات جدید را استنباط مي کند

سائي و را شناگوارش سیستم  پسوندها و پیشوندها و ریشه های کلمات مربوط به تشخیص بیماریهای  -3

 .ذکر کرده و با کمک آنها معني کلمات جدید را استنباط مي کند

را شناسائي و ذکر گوارش سیستم  پسوندها و پیشوندها و ریشه های کلمات مربوط به درمان بیماریهای  - 4

 .کرده و با کمک آنها معني کلمات جدید را استنباط مي کند

 .کلیات آنها را بیان مي کند گوارش آشنا مي شود وسیستم با بیماری های . 5

    

 :حیطه یادگیری( 14

 

 دانش -

 تحلیل -

 ترکیب -

 :رفتارهای ورودی( 15

 در مورد میزان اطالعات از طریق پرسش و پاسخ و انجام کوئیز نسبت به رفتار ورودی اطمینان حاصل مي گردد. 1

 .شد و واژه را تجزیه و تكمیل نمایدفراگیر باید قادر باشد پیشوندها، پسوندها و ریشه های کلمه آشنا با . 2
 

 

 :سواالت سنجش آغازین( 16

  

  



در هر   مراحل تدریس

 جلسه 
 زمان وسایل کمک آموزشی  روش تدریس  فعالیت های دانشجو  فعالیت های استاد 

معرفی درس جدیدد    ( 1

 ایجاد انگیزه 

 

 

 

معرفی رئوس  -

تدریسی این  مطالب

 جلسه

ذکر نمونه هایی از  -

اربرد آنها در رشتۀ ک

مربوطه برای جلب 

 نظر دانشجویان

حضور به موقع در  -

 كالس

گوش دادن و پرسیدن  -

 سئوال

  سخنراني، پرسش و پاسخ،

ارائه مطالب همراه با 

  مثالهای ملموس بالینی

 

 کامپیوتر -

 پاور پوینتاسالیدهای  -

 

 دقیقه 01

 تدریس درس جدید ( 2

 

 

 

 تدریس مباحث اصلی

 فعال در كالسشركت  -

گوش دادن و پرسیدن  -

 سئوال

 

  سخنراني، پرسش و پاسخ،

ارائه مطالب همراه با 

  مثالهای ملموس بالینی

 

 کامپیوتر -

 پاور پوینتاسالیدهای  -

 

001 

 ارزشیابی تکوینی( 3

 

 

  

و  یكم رفع نسبت به

كاستي هاي رفتارهاي 

 از طریقورودي 

مطالب دروس مرور 

 .اقدام مي گرددقبلی 

 

 پرسش و پاسخ شركت در كوئیز -

 کامپیوتر

 پاور پوینتاسالیدهای  -

 

01 

جمع بندد    نییجد    ( 4

 گیر 

 

 

 

ارائۀ حداقل دو اسالید 

برای جمع بندی مطالب 

    تدریس شده

 شركت فعال در كالس -

گوش دادن و پرسیدن  -

 سئوال

 شركت در كوئیزها -

 

  سخنراني، پرسش و پاسخ،

با ارائه مطالب همراه 

  مثالهای ملموس بالینی

 

 کامپیوتر -

 پاور پوینتاسالیدهای  -

 

01 

تعیدی  تکییدب بددرا    ( 5

 جیس  بعد 

 

 

 

معرفی رئوس مطالب 

 جلسۀ بعد

و  ساختمان مرور

 سیستم عملكرد 

ی و بیماریهااندوکرین 

روش های  و این سیستم

 یدرمان تشخیصی و

ها  به زبان مربوط به آن

پیش خوانی  فارسی و

  س انگلیسیرفران

 01  سخنراني،

معرفی منابع   ماخد   ( 6

 برا  مطالع  بیشیر 

 

 

 

معرفی وب سایت  -

های تمرین 

 ترمینولوژی پزشکی 

معرفی سی دی های  -

تمرین آموزشی 

 ترمینولوژی

 CDسخنراني، و نشان دادن  

 ها و وب سایت ها 

 کامپیوتر -

 پاور پوینتاسالیدهای  -

 اینترنت -

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی 

 طرح درس روزانه
 انفورماتیک پزشكي:رشته( 4 ندارد :پیش نیاز( 3 3 :تعداد واحد( 2 اصطالحات پزشكي کلیات و  :نام درس( 1

 دکتر نیازخاني :مدرس( 8 5:تعداد دانشجو( 7 56-55اول  :نیمسال( 6  کارشناسي ارشد :مقطع( 5

 ساعت 6: مدت تدریس ( 11  12و  11   :شماره جلسه( 5

 اندوکرین و شناخت بیماری های این سیستمترمینولوژی پزشكي مربوط به سیستم : : عنوان درس جلسه مذکور( 11

بیماریهای این سیستم و روش های شناخت  و  اندوکرین سیستم آشنایي با واژه های تخصصي انگلیسي مربوط به ساختمان و عملكرد  :هدف کلي( 12

  ه آنهاتشخیصي و درماني مربوط ب

 :اهداف رفتاری( 13

 :دانشجو بدون مراجعه به کتاب در پایان این جلسه

را شناسائي و ذکر کرده و اندوکرین سیستم  ـ پسوندها و پیشوندها و ریشه های کلمات مربوط به ساختمان 1

 .با کمک آنها معني کلمات جدید را استنباط مي کند

را شناسائي و ذکر کرده و با  اندوکرینعملكرد سیستم  ربوط بهپسوندها و پیشوندها و ریشه های کلمات م -2

 .کمک آنها معني کلمات جدید را استنباط مي کند

را شناسائي و اندوکرین سیستم  پسوندها و پیشوندها و ریشه های کلمات مربوط به تشخیص بیماریهای  -3

 .ذکر کرده و با کمک آنها معني کلمات جدید را استنباط مي کند

را شناسائي و اندوکرین سیستم  پسوندها و پیشوندها و ریشه های کلمات مربوط به درمان بیماریهای  - 4

 .ذکر کرده و با کمک آنها معني کلمات جدید را استنباط مي کند

 .اندوکرین آشنا مي شود و کلیات آنها را بیان مي کندسیستم با بیماری های . 5

    

 :حیطه یادگیری( 14

 

 دانش -

 تحلیل -

 رکیبت -

 :رفتارهای ورودی( 15

 در مورد میزان اطالعات از طریق پرسش و پاسخ و انجام کوئیز نسبت به رفتار ورودی اطمینان حاصل مي گردد. 1

 .فراگیر باید قادر باشد پیشوندها، پسوندها و ریشه های کلمه آشنا باشد و واژه را تجزیه و تكمیل نماید . 2
 

 

 :سواالت سنجش آغازین( 16

  

  



در هر   مراحل تدریس

 جلسه 
 زمان وسایل کمک آموزشی  روش تدریس  فعالیت های دانشجو  فعالیت های استاد 

معرفی درس جدیدد    ( 1

 ایجاد انگیزه 

 

 

 

معرفی رئوس  -

تدریسی این  مطالب

 جلسه

ذکر نمونه هایی از  -

کاربرد آنها در رشتۀ 

مربوطه برای جلب 

 نظر دانشجویان

در  حضور به موقع -

 كالس

گوش دادن و پرسیدن  -

 سئوال

  سخنراني، پرسش و پاسخ،

ارائه مطالب همراه با 

  مثالهای ملموس بالینی

 

 کامپیوتر -

 پاور پوینتاسالیدهای  -

 

 دقیقه 01

 تدریس درس جدید ( 2

 

 

 

 تدریس مباحث اصلی

 شركت فعال در كالس -

گوش دادن و پرسیدن  -

 سئوال

 

  سخنراني، پرسش و پاسخ،

ارائه مطالب همراه با 

  مثالهای ملموس بالینی

 

 کامپیوتر -

 پاور پوینتاسالیدهای  -

 

001 

 ارزشیابی تکوینی( 3

 

 

  

و  یكم رفع نسبت به

كاستي هاي رفتارهاي 

 از طریقورودي 

مطالب دروس مرور 

 .اقدام مي گرددقبلی 

 

 پرسش و پاسخ شركت در كوئیز -

 کامپیوتر

 پاور پوینتاسالیدهای  -

 

01 

جمع بندد    نییجد    ( 4

 گیر 

 

 

 

ارائۀ حداقل دو اسالید 

برای جمع بندی مطالب 

    تدریس شده

 شركت فعال در كالس -

گوش دادن و پرسیدن  -

 سئوال

 شركت در كوئیزها -

 

  سخنراني، پرسش و پاسخ،

ارائه مطالب همراه با 

  مثالهای ملموس بالینی

 

 کامپیوتر -

 پاور پوینتاسالیدهای  -

 

01 

تعیدی  تکییدب بددرا    ( 5

 جیس  بعد 

 

 

 

معرفی رئوس مطالب 

 جلسۀ بعد

و  ساختمان مرور

ادراری  سیستم عملكرد 

ی این و بیماریهاتناسلی 

روش های  و سیستم

 یدرمان تشخیصی و

ها  به زبان مربوط به آن

پیش خوانی  فارسی و

  رفرانس انگلیسی

 01  سخنراني،

معرفی منابع   ماخد   ( 6

 بیشیر  برا  مطالع 

 

 

 

معرفی وب سایت  -

های تمرین 

 ترمینولوژی پزشکی 

معرفی سی دی های  -

تمرین آموزشی 

 ترمینولوژی

 CDسخنراني، و نشان دادن  

 ها و وب سایت ها 

 کامپیوتر -

 پاور پوینتاسالیدهای  -

 اینترنت -

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی 

 طرح درس روزانه
 انفورماتیک پزشكي:رشته( 4 ندارد :پیش نیاز( 3 3 :تعداد واحد( 2 زشكي اصطالحات پکلیات و  :نام درس( 1

 دکتر نیازخاني :مدرس( 8 5:تعداد دانشجو( 7 56-55اول  :نیمسال( 6  کارشناسي ارشد :مقطع( 5

 ساعت 6: مدت تدریس ( 11 14و  13  :شماره جلسه( 5

 تناسلي و شناخت بیماری های این سیستم-ادراریسیستم  ترمینولوژی پزشكي مربوط به: : عنوان درس جلسه مذکور( 11

بیماریهای این سیستم و روش شناخت  و  تناسلي-ادراریسیستم  آشنایي با واژه های تخصصي انگلیسي مربوط به ساختمان و عملكرد  :هدف کلي( 12

  های تشخیصي و درماني مربوط به آنها

 :اهداف رفتاری( 13

 :و بدون مراجعه به کتابدانشج در پایان این جلسه

را شناسائي و ذکر  تناسلي-ادراری سیستم ـ پسوندها و پیشوندها و ریشه های کلمات مربوط به ساختمان 1

 .کرده و با کمک آنها معني کلمات جدید را استنباط مي کند

و ذکر کرده  را شناسائي تناسلي-ادراریعملكرد سیستم  پسوندها و پیشوندها و ریشه های کلمات مربوط به -2

 .و با کمک آنها معني کلمات جدید را استنباط مي کند

را  تناسلي-ادراری سیستم پسوندها و پیشوندها و ریشه های کلمات مربوط به تشخیص بیماریهای  -3

 .شناسائي و ذکر کرده و با کمک آنها معني کلمات جدید را استنباط مي کند

را شناسائي تناسلي -ادراریسیستم  مربوط به درمان بیماریهای  پسوندها و پیشوندها و ریشه های کلمات - 4

 .و ذکر کرده و با کمک آنها معني کلمات جدید را استنباط مي کند

 .تناسلي آشنا مي شود و کلیات آنها را بیان مي کند-ادراریسیستم با بیماری های . 5

    

 :حیطه یادگیری( 14

 

 دانش -

 تحلیل -

 ترکیب -

 :رفتارهای ورودی( 15

 در مورد میزان اطالعات از طریق پرسش و پاسخ و انجام کوئیز نسبت به رفتار ورودی اطمینان حاصل مي گردد. 1

 .فراگیر باید قادر باشد پیشوندها، پسوندها و ریشه های کلمه آشنا باشد و واژه را تجزیه و تكمیل نماید . 2
 

 

 :سواالت سنجش آغازین( 16

  

  



در هر   مراحل تدریس

 ه جلس
 زمان وسایل کمک آموزشی  روش تدریس  فعالیت های دانشجو  فعالیت های استاد 

معرفی درس جدیدد    ( 1

 ایجاد انگیزه 

 

 

 

معرفی رئوس  -

تدریسی این  مطالب

 جلسه

ذکر نمونه هایی از  -

کاربرد آنها در رشتۀ 

مربوطه برای جلب 

 نظر دانشجویان

حضور به موقع در  -

 كالس

یدن گوش دادن و پرس -

 سئوال

  سخنراني، پرسش و پاسخ،

ارائه مطالب همراه با 

  مثالهای ملموس بالینی

 

 کامپیوتر -

 پاور پوینتاسالیدهای  -

 

 دقیقه 01

 تدریس درس جدید ( 2

 

 

 

 تدریس مباحث اصلی

 شركت فعال در كالس -

گوش دادن و پرسیدن  -

 سئوال

 

  سخنراني، پرسش و پاسخ،

ارائه مطالب همراه با 

  های ملموس بالینیمثال

 

 کامپیوتر -

 پاور پوینتاسالیدهای  -

 

001 

 ارزشیابی تکوینی( 3

 

 

  

و  یكم رفع نسبت به

كاستي هاي رفتارهاي 

 از طریقورودي 

مطالب دروس مرور 

 .اقدام مي گرددقبلی 

 

 پرسش و پاسخ شركت در كوئیز -

 کامپیوتر

 پاور پوینتاسالیدهای  -

 

01 

جمع بندد    نییجد    ( 4

 یر گ

 

 

 

ارائۀ حداقل دو اسالید 

برای جمع بندی مطالب 

    تدریس شده

 شركت فعال در كالس -

گوش دادن و پرسیدن  -

 سئوال

 شركت در كوئیزها -

 

  سخنراني، پرسش و پاسخ،

ارائه مطالب همراه با 

  مثالهای ملموس بالینی

 

 کامپیوتر -

 پاور پوینتاسالیدهای  -

 

01 

تعیدی  تکییدب بددرا    ( 5

   بعد جیس

 

 

 

معرفی رئوس مطالب 

 جلسۀ بعد

و  ساختمان مرور

-اسکلتی سیستم عملكرد 

ی و بیماریهاعضالنی 

روش های  و این سیستم

 یدرمان تشخیصی و

ها  به زبان مربوط به آن

پیش خوانی  فارسی و

  رفرانس انگلیسی

 01  سخنراني،

معرفی منابع   ماخد   ( 6

 برا  مطالع  بیشیر 

 

 

 

ت معرفی وب سای -

های تمرین 

 ترمینولوژی پزشکی 

معرفی سی دی های  -

تمرین آموزشی 

 ترمینولوژی

 CDسخنراني، و نشان دادن  

 ها و وب سایت ها 

 کامپیوتر -

 پاور پوینتاسالیدهای  -

 اینترنت -

01 
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 ایجاد انگیزه 

 

 

 

معرفی رئوس  -

تدریسی این  مطالب

 جلسه

ذکر نمونه هایی از  -

کاربرد آنها در رشتۀ 

مربوطه برای جلب 

 نظر دانشجویان

حضور به موقع در  -

 كالس

گوش دادن و پرسیدن  -

 سئوال

  پاسخ، سخنراني، پرسش و

ارائه مطالب همراه با 

  مثالهای ملموس بالینی

 

 کامپیوتر -

 پاور پوینتاسالیدهای  -

 

 دقیقه 01

 تدریس درس جدید ( 2

 

 

 

 تدریس مباحث اصلی

 شركت فعال در كالس -

گوش دادن و پرسیدن  -

 سئوال

 

  سخنراني، پرسش و پاسخ،

ارائه مطالب همراه با 

  مثالهای ملموس بالینی

 

 یوترکامپ -

 پاور پوینتاسالیدهای  -

 

001 

 ارزشیابی تکوینی( 3

 

 

  

و  یكم رفع نسبت به

كاستي هاي رفتارهاي 

 از طریقورودي 

مطالب دروس مرور 

 .اقدام مي گرددقبلی 

 

 پرسش و پاسخ شركت در كوئیز -

 کامپیوتر

 پاور پوینتاسالیدهای  -
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  سخنراني، پرسش و پاسخ،

ارائه مطالب همراه با 

  مثالهای ملموس بالینی

 

 کامپیوتر -

 پاور پوینتاسالیدهای  -

 

01 

تعیدی  تکییدب بددرا    ( 5

 جیس  بعد 

 

 

 

ب معرفی رئوس مطال

 جلسۀ بعد
ارائه نمونه های سئوال 

 01  سخنراني،  امتحانی

معرفی منابع   ماخد   ( 6

 برا  مطالع  بیشیر 

 

 

 

معرفی وب سایت  -

های تمرین 

 ترمینولوژی پزشکی 

معرفی سی دی های  -

تمرین آموزشی 

 ترمینولوژی

 CDسخنراني، و نشان دادن  

 ها و وب سایت ها 

 کامپیوتر -

 پوینتپاور اسالیدهای  -

 اینترنت -

01 

 

 


