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 ػلوم آزهایشگاهی گروه آهوزشی:پیراپسشکی                                           دانشکده:

 کارشناسی ػلوم آزهایشگاهی پیوسته تحصیلی: یرشتهو  هقطغ

  99-99 اولنیوسال تحصیلی و سال تحصیلی : 

      2  تؼذاد ٍاحذ:         یپسشک ینولوشیو تره یسیهتوى انگل: ًبم ٍاحذ درسی

 ندارد یص ًیبز:پ       نظری: ذًَع ٍاح 

 یسشکیراپدانشکده پ هنبى ثرگساري:                14-16 :سبػت  شنبهسه  :زهبى ثرگساري مالس: رٍز

   ههدی آجورلودکتر   )ثِ ترتیت حرٍف الفجب(: اسبتیذ  هسئَل درس:           تؼذاد داًطجَیبى:

 سشکی، طبقه دوم، اتاق کاریراپدانشکده پ  9-11شنبه چهار :داًطجَ ثبسبػبت هطبٍرُ 

 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

-گرٍُ تذریس هی اسبتیذاز  ینیتَسط  ٍاحذ آهَزضی هی ثبضذ؛ 2مِ در قبلت  یپسضن يٌَلَشیٍ تره یسیهتَى اًگل

تذریس ضذُ تَسط استبد، اضنبالتی را مِ در فْن صحیح داًطجَیبى ضوي فراگیري هجبحث  در ایي درسگردد. 

 مٌٌذ.جوالت هتَى اًگلیسی دارًذ ثب مول استبد رفغ هی
 

 

  )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

در حذي مِ داًص آهَختگبى ثتَاًٌذ ػلَم آزهبیطگبّی  ػلویهتَى اصطالحبت پسضنی در ثب  آضٌبیی داًطجَیبى

 ٍ از آًْب در حرفِ خَد استفبدُ مٌٌذ. ًوَدُ ّبي آزهبیطبت را هطبلؼٍِ دستَرالؼول تخصصیمتت ػلوی 

 

 فراگیر پس از طی ایي دٍرُ ثبیستی :

 آضٌب ضذُ ثبضذ. ػلَم آزهبیطگبّی تخصصیػلوی هتَى اصطالحبت پسضنی در ثب  (1

 ًوبیذ. را هطبلؼِ ػلَم آزهبیطگبّی تخصصی متت ػلویثتَاًذ  (2

 ًوبیذ. را هطبلؼِّبي آزهبیطبت دستَرالؼولثتَاًذ  (3

 

 

 

 های تدریس:شیوه

 ×پرسص ٍ پبسخ   سخٌراًی ثرًبهِ ریسي ضذُ   ×سخٌراًی

 

 (TBLیبدگیري هجتٌی ثر تین)  (PBLیبدگیري هجتٌی ثر حل هسئلِ)  ثحث گرٍّی

 ----------------- )لطفبً ًبم ثجریذ( سبیر هَارد
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 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 َر هٌظن در مالس قجل از ضرٍع مالس.حض 

  .ُداًطجَ هجبز ثِ ترك مالس ًیست هگر ثِ ضرٍرت ٍ ثب اجبز 

 .هٌبثغ هؼتجر ٍزارتخبًِ ثِ داًطجَ هؼرفی هیطَد.  یبدداضت ثرداري ٍ تْیِ جسٍُ ثِ ػْذُ داًطجَ هیجبضذ 

   استفبدُ از تلفي ّوراُ ٍ ضجط صَت ٍ تصَیر هطلقب هوٌَع است. هَثبیل داًطجَیبى ثبیستی خبهَش

 ثبضذ. 

  رفت ٍ آهذ در حیي مالسػذم. 

 ثبضذ. ػذم ضرمت در ارزیبثی هستور ثِ هٌسلِ ًورُ صفر در آى قسوت هی 

 

 

 وسایل کوک آهوزشی:   

   × اسالیذ یب ٍیذئَ پسٍشمتَر  ختِ ٍ گچت × ٍایت ثرد

 -------------- ثجریذ( لطفبً ًبم)  سبیر هَارد

  

 )از نوره کل( :درصد نورهنحوه ارزشیابی و 

 

 ساػت تاریخ نوره روش

   6 حضَر فؼبل در مالس

   2 پرسص ٍ پبسخ

ثالفبصلِ پس از اتوبم  6  بى ترمیهآزهَى 

 ترهیٌَلَشيقسوت 

 

  ى ترمپبیب 6 ترمآزهَى پبیبى 

 

 

 نوع آزهوى

 ×غلط -صحیح         جَر مردًی             ×ايچٌذگسیٌِ      پبسخ مَتبُ           تطریحی

 ----------- )لطفب ًبم ثجریذ( سبیر هَارد

  

 :)لطفا نام ببرید(: هنابغ پیشنهادی برای هطالؼه
 

 Medical terminology (Barbara Janson Cohen). Lasted ed. 

 Clinical diagnosis & management (Henry). Lasted ed. 
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 یپسشک ینولوشیو تره یسیهتوى انگلزهاى بندی و هوضوػات درس 

  (14-16ها ساػت   ضٌجِسِ) 

 

 هوضوع هدرس تاریخ جلسات

 Medical terminologyمتبة  3تب  1ّبي  فصل آجَرلَدمتر  02/07/98 اول

 Medical terminologyمتبة  6تب  4ّبي  فصل آجَرلَدمتر  09/07/98 دوم

 Medical terminologyمتبة  9تب  7ّبي  فصل آجَرلَدمتر  16/07/98 سوم

 Medical terminologyمتبة  12تب  10ّبي  فصل آجَرلَدمتر  23/07/98 چهارم

 Medical terminologyمتبة  15تب  13ّبي  فصل آجَرلَدمتر  30/07/98 پنجن

 Medical terminologyمتبة  18تب  16ّبي  فصل آجَرلَدمتر  14/08/98 ششن

 Medical terminologyمتبة  21تب  19ّبي  فصل آجَرلَدمتر  21/08/98 هفتن 

 اهتحاى هیاى ترم   

 Clinical diagnosis & managementهطبلؼِ ثخص ّبیی از متبة  آجَرلَدمتر  28/08/98  هشتن

 Clinical diagnosis & managementهطبلؼِ ثخص ّبیی از متبة  آجَرلَدمتر  05/09/98 نهن 

 Clinical diagnosis & managementهطبلؼِ ثخص ّبیی از متبة  آجَرلَدمتر  12/09/98 دهن 

 Clinical diagnosis & managementهطبلؼِ ثخص ّبیی از متبة  آجَرلَدمتر  19/09/98 یازدهن 

 Clinical diagnosis & managementهطبلؼِ ثخص ّبیی از متبة  آجَرلَدمتر  26/09/98 دوازدهن 

 Clinical diagnosis & managementهطبلؼِ ثخص ّبیی از متبة  آجَرلَدمتر  03/10/98 سیسدهن 

 Clinical diagnosis & managementهطبلؼِ ثخص ّبیی از متبة  آجَرلَدمتر  10/10/98 چهاردهن 

 Clinical diagnosis & managementهطبلؼِ ثخص ّبیی از متبة   آجَرلَدمتر  17/10/98 پانسدهن

 اهتحاى پایاى ترم   

 


