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هدف كلی :

فراگیری واژه های رایج عمومی پزشکی

اهداف اختصاصی :

پس از اتمام برنامه دانشجویان قادر خواهند بود :

 )1اصطالحات رایج آناتومی و معانی آنها را بیان نمایند.
 )2اصطالحات رایج فیزیولوژی و معانی آنها را ذکر نمایند.
 )3اختصارات رایج در پزشکی و عبارت گسترده و معانی آنها را بیان کنند.
شامل:
 قسمت های مختلف بیمارستان
 اشکال و دستورات مصرف داروها
 بیماری های داخلی و جراحی
 )4مفاهیم پیشوندها  ،پسوندها و ریشه های رایج در پزشکی را توصیف نمایند.
 )5اصطالحات رایج در بیماری های داخلی و جراحی و کاربرد آنها را بازگو کنند.
 )6اختصارات رایج در آمار پزشکی و پرونده های بیماران را با شرح عبارت کامل و
معانی آنها بیان کنند.

شرح مختصر درس :

در این درس دانشجویان با اصطالحات رایج عمومی پزشکی و اختصارات بیمارستانی
آشنا می شوند.

نحوه ارائه درس :

سخنرانی  ،پرسش و پاسخ و حل تمرین

رسانه ها یا وسایل كمک آموزشی :

ویدیوپروژکتور ،تابلوی سفید ،کتاب و ...

نحوه
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ارزشيابی :

نمره

زمان

 حضور منظم و شرکت فعال در کالس و فرهنگ آکادمیک آزمون میان ترم8
 -آزمون پایان ترم  4گزینه ای و تشریحی
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بعد از جلسه
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مقررات آموزشی :

 حضور منظم و مشارکت فعال در کالس
 رعایت فرهنگ کالسی و علمی
 انجام تکالیف علمی
ساعات مشاوره :شنبه 8-97
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