
١ 
 

 
 
 

 بسمه تعالي
 
 
 مطالبفهرست 
 
 
 
 

1TUطرح درس دوره واژه شناسي پزشكي نظريU1T



٢ 
 

 ) Course Plan( واژه شناسي پزشكي نظري دورهطرح درس 
 

 92-93 سال تحصيلي دومنيمسال                                 واژه شناسي پزشكي                                       : معرفي درس  
 هوشبري و اتاق عمل: گروه آموزشي                                                                    اروميه             پيراپزشكي: دانشكده
 كارشناسي هوشبري :رشته و مقطع تحصيلي                    )                                              نظري(واژه شناسي پزشكي   :نام درس

 واحد 2: واحد تعداد                                                 5/8 -5/10چهارشنبه ها ساعت   :روز و ساعت برگزاري
 دقيقه 90: مدت زمان كالس درس                               چيمن قادري                                                           :مدرس

 جهت درك بهتر مفاهيم هوشبري آشنايي با واژه هاي پزشكي و اختصاصي هوشبري :هدف كلي درس

 :دانشجو در پايان دوره بتواند :  اهداف اختصاصي درس
 . پزشكي را بيان كند واژه اصول اساسي ساختن يك .1

 . كند تلفظپزشكي را درست  اصطالحات .2

 .را توضيح دهد بويزه واژه هاي هوشبري و اتاق عمل اختصارات پزشكي .3
 . معاني و كاربرد پيشوندها و پسوندهاي رايج در اصطالحات پزشكي را بيان كند .4

 .و پسوندها و پيشنوندهاي رايج در هر كدام از سيستم هاي بدن را بيان نمايد اصطالحات رايج .5
 .اصطالحات رايج در نوشتن دستورات پزشكي و ساير مدارك پزشكي در پرونده بيماران را شرح دهد .6
 
 :منابع 

 
 

1- Medical Terminology. Barbara J.Cohen. Latest ed. 
2- Operating Room technique. Berry and kohn's. Latest ed. 

 انتشارات تيمور زاده. مسعود سيرتي نير. فراگيري زبان پزشكي -3
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 اروميهدانشگاه علوم پزشكي 
 ) Course Plan( واژه شناسي پزشكي نظري طرح درس ترمي

  92-93دوم  سال تحصيلي  نيمسال             واژه شناسي پزشكي                                                                          جدول زمان بندي ارائه برنامه درس
رد
 يف

 مدرس عنوان ساعت تاريخ
وسايل كمك 

 آموزشي
آمادگي الزم دانشجويان 

 قبل از شروع كالس
روشهاي / روش 

 تدريس
 ارزيابي

1 
معاني و ، اجزاء يك اصطالح پزشكي – درس معرفي  5/8 -5/10  23/11/92

كاربرد پيشوندها و پسوندهاي رايج در اصطالحات 
  پزشكي

چيمن 
 قادري

ويدئو  –كامپيوتر 
 -پروزكتور وايت بورد 

 ماژيك
- 

 سخنراني
 بحث گروهي

 

امتحان شفاهي و ثبت 
نمرات در دفتر ارزيابي 

 دانشجويان

2 
چيمن  آشنايي با واژه هاي رايج در ساختار بدن  5/8 -5/10 30/11/92

 قادري
ويدئو  –كامپيوتر 

 -پروزكتور وايت بورد 
 ماژيك

مطالعه مباحث قبل از 
كالس و شركت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنراني
 بحث گروهي

 

امتحان شفاهي و 
ثبت نمرات در دفتر 
 ارزيابي دانشجويان

3 
مربوط به سيستم هاي مختلف بدن، واژه هاي   5/8 -5/10 7/12/92

اختصارات، بيماريها، اعمال جراحي و تشخيصي رايج در 
 )پوست و سيستم پوشاننده بدن(هر كدام از سيستم ها 

چيمن 
 قادري

ويدئو  –كامپيوتر 
 -پروزكتور وايت بورد 

 ماژيك

مطالعه مباحث قبل از 
كالس و شركت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنراني
يبحث گروه  

 

امتحان شفاهي و ثبت 
نمرات در دفتر ارزيابي 

 دانشجويان

4 
واژه هاي مربوط به سيستم هاي مختلف بدن،   5/8 -5/10 14/12/92

اختصارات، بيماريها، اعمال جراحي و تشخيصي رايج در 
 )سيستم اسكلتي عضالني(هر كدام از سيستم ها 

چيمن 
 قادري

ويدئو  –كامپيوتر 
-پروزكتور   -وايت بورد  

 ماژيك

مطالعه مباحث قبل از 
كالس و شركت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنراني
 بحث گروهي

 

امتحان شفاهي و ثبت 
نمرات در دفتر ارزيابي 

 دانشجويان

5 
واژه هاي مربوط به سيستم هاي مختلف بدن،   5/8 -5/10 21/12/92

در اختصارات، بيماريها، اعمال جراحي و تشخيصي رايج 
 )سيستم قلبي عروقي(هر كدام از سيستم ها 

چيمن 
 قادري

ويدئو  –كامپيوتر 
 -پروزكتور وايت بورد 

 ماژيك

مطالعه مباحث قبل از 
كالس و شركت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنراني
 بحث گروهي

 

امتحان شفاهي و ثبت  
نمرات در دفتر ارزيابي 

 دانشجويان

6 
مربوط به سيستم هاي مختلف بدن،  واژه هاي  5/8 -5/10 20/1/93

اختصارات، بيماريها، اعمال جراحي و تشخيصي رايج در 
 )سيستم ايمني لنفاوي و خون(هر كدام از سيستم ها 

چيمن 
 قادري

ويدئو  –كامپيوتر 
 -پروزكتور وايت بورد 

 ماژيك

مطالعه مباحث قبل از 
كالس و شركت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنراني
يبحث گروه  

 

امتحان شفاهي و ثبت 
نمرات در دفتر ارزيابي 

 دانشجويان

7 

واژه هاي مربوط به سيستم هاي مختلف بدن،   5/8 -5/10 27/1/93
اختصارات، بيماريها، اعمال جراحي و تشخيصي رايج در 

 )سيستم تنفسي(هر كدام از سيستم ها 
 

چيمن 
 قادري

ويدئو  –كامپيوتر 
 -پروزكتور وايت بورد 

 ماژيك

مطالعه مباحث قبل از 
كالس و شركت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنراني
 بحث گروهي

 

امتحان شفاهي و ثبت 
نمرات در دفتر ارزيابي 

 دانشجويان
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8 
واژه هاي مربوط به سيستم هاي مختلف بدن،   5/8 -5/10 3/2/93

اختصارات، بيماريها، اعمال جراحي و تشخيصي رايج در 
 )سيستم گوارشي( هر كدام از سيستم ها

چيمن 
 قادري

ويدئو  –كامپيوتر 
 -پروزكتور وايت بورد 

 ماژيك

مطالعه مباحث قبل از 
كالس و شركت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنراني
 بحث گروهي

 

 امتحان شفاهي و ثبت 
 نمرات در دفتر ارزيابي

دانشجويان    

9 
مختلف بدن، واژه هاي مربوط به سيستم هاي   5/8 -5/10 10/2/93

اختصارات، بيماريها، اعمال جراحي و تشخيصي رايج در 
 )سيستم ادراري(هر كدام از سيستم ها 

چيمن 
 قادري

ويدئو  –كامپيوتر 
 -پروزكتور وايت بورد 

 ماژيك

مطالعه مباحث قبل از 
كالس و شركت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنراني
 بحث گروهي

 
 امتحان ميان ترم             

10 
واژه هاي مربوط به سيستم هاي مختلف بدن،   5/8 -5/10 17/2/93

اختصارات، بيماريها، اعمال جراحي و تشخيصي رايج در 
 )سيستم اندوكرين(هر كدام از سيستم ها 

چيمن 
 قادري

ويدئو  –كامپيوتر 
 -پروزكتور وايت بورد 

 ماژيك

مطالعه مباحث قبل از 
كالس و شركت فعال در 

 پاسخبحث و پرسش و 

 سخنراني 
 بحث گروهي

امتحان شفاهي و ثبت 
نمرات در دفتر ارزيابي 

 دانشجويان

11 
واژه هاي مربوط به سيستم هاي مختلف بدن،   5/8 -5/10 24/2/93

اختصارات، بيماريها، اعمال جراحي و تشخيصي رايج در 
 )سيستم عصبي(هر كدام از سيستم ها 

چيمن 
 قادري

ويدئو  –كامپيوتر 
 -پروزكتور وايت بورد 

 ماژيك

مطالعه مباحث قبل از 
كالس و شركت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنراني
 بحث گروهي

امتحان شفاهي و ثبت 
نمرات در دفتر ارزيابي 

 دانشجويان

12 
واژه هاي مربوط به سيستم هاي مختلف بدن،   5/8 -5/10 31/2/93

تشخيصي رايج در  اختصارات، بيماريها، اعمال جراحي و
 )سيستم شنوايي: حواس(هر كدام از سيستم ها 

چيمن 
 قادري

ويدئو  –كامپيوتر 
 -پروزكتور وايت بورد 

 ماژيك

مطالعه مباحث قبل از 
كالس و شركت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنراني
 بحث گروهي

امتحان شفاهي و ثبت 
نمرات در دفتر ارزيابي 

 دانشجويان

13 
واژه هاي مربوط به سيستم هاي مختلف بدن،   5/8 -5/10 7/3/93

اختصارات، بيماريها، اعمال جراحي و تشخيصي رايج در 
 )سيستم بينايي: حواس(هر كدام از سيستم ها 

چيمن 
 قادري

ويدئو  –كامپيوتر 
 -پروزكتور وايت بورد 

 ماژيك

مطالعه مباحث قبل از 
كالس و شركت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 رانيسخن
 بحث گروهي

امتحان شفاهي و ثبت 
نمرات در دفتر ارزيابي 

 دانشجويان

14 
واژه هاي مربوط به سيستم هاي مختلف بدن،   5/8 -5/10 21/3/93

اختصارات، بيماريها، اعمال جراحي و تشخيصي رايج در 
 )سيستم توليد مثل(هر كدام از سيستم ها 

چيمن 
 قادري

ويدئو  –كامپيوتر 
 -پروزكتور وايت بورد 

 ماژيك

مطالعه مباحث قبل از 
كالس و شركت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنراني
 بحث گروهي

امتحان شفاهي و ثبت 
نمرات در دفتر ارزيابي 

 دانشجويان

15 
 اصطالحات رايج در اتاق عمل و هوشبري   5/8 -5/10 28/3/93

و ساير  اصطالحات رايج در نوشتن دستورات پزشكي
 مدارك پزشكي در پرونده بيماران

چيمن 
 قادري

ويدئو  –كامپيوتر 
 -پروزكتور وايت بورد 

 ماژيك

مطالعه مباحث قبل از 
كالس و شركت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنراني
 بحث گروهي

امتحان شفاهي و ثبت 
نمرات در دفتر ارزيابي 

 دانشجويان
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 نحوه ارزشيابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابي:  

 %20حضور فعال، مداوم و بدون غيبت                                           .1
 % 20ميان ترم                                                                        .2
 %  60امتحان پايان ترم                                                             .3

 
 پيش سازمان دهنده :الگوي تدريس 

 :از فراگيران انتظار ميرود :وظابف و تكاليف دانشجو 
  كالس د قيقه از ورود به  10ُدر تمام جلسات كالس درس بد ون تاخير حضور يابند و د ر صورت تاخير بيش از

 .اجتناب كرده و بد ين ترتيب در حفظ نظم كالس سهيم باشند
 در بحثهاي كالس بطور فعال شركت نمايند. 
 نمره صفر ، در صورت غيبت در آزمون ميان دوره، اگر غيبت غير موجه باشد(در آزمون ميان د وره  شركت نمايند

ئه گواهي معتبر الزم است دانشجو تا حد اكثر دو براي آن آزمون منظور خواهد شد و چنانچه غيبت موجه باشد، با ارا
در غير اينصورت نمره صفر منظور  هفته بعد از تاريخ آزمون براي انجام امتحان به استاد مربوطه مراجعه نمايند،

 ).خواهد شد
  ساعات كالس بيشتر باشد،در صورتيكه غيبت بيش از حد مجاز باشد4/ 17غيبت در كالس نبايد از حد مجاز: 

 .غيبتهاغير موجه باشد ،آن واحد درسي حذف مي شود2/1نچه بيش از چنا -

.شدنمره صفر براي آن منظور خواهد چنانچه غيبتها غير موجه باشد ، -
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