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       فَریتْب گروه آموزشی:                               پیراپسضکی دانشکذه:

 1396-97 اٍل: نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی                کبرداًی حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 بى ػوَهیزث یص ًیبز:پ          ًظری ذ:ًَع ٍاح          1 :تؼذاد ٍاحذ           زثبى تخصصی: ًبم ٍاحذ درسی

 314کالض هکبى ثرگساری:    8 -10سبػت ضٌجِچْبر زهبى ثرگساری کالض:

 ًسریي گلِ دار :اسبتیذ  ًسریي گلِ دار هسئَل درض: 25 تؼذاد داًطجَیبى:

  12-14ضٌجِ تب چْبرضٌجِ سبػت  سبػبت هطبٍرُ ثب داًطجَ:

 )لطفا شرح دهیذ( شرح دوره:
آضٌب هی ضَد ٍ قبدر ٍ ثیوبریْب ٍ حَادث  حبت کبرثردی هرثَط ثِ اػوبل جراحیدر ایي درض داًطجَ ثب سبختبر اصغال   

 . تحت هراقجت خَد ثْتر آضٌب ضَدخَاّذ ثَد پرًٍذُ پسضکی ثیوبر را در هَرد ثررسی قرار دّذ ٍ ثِ ایي ترتیت ثب ثیوبر 

 

 )لطفا شرح دهیذ(هذف کلی: 
   ریْبی داخلی ٍ جراحی ٍ حَادثثیوبآضٌبیی ثب اجساء  اصغالحبت ػلوی رایج پسضکی در 

 

 (اهذاف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسیذ)بینابینی:اهذاف 
ٍ هحَرّبی اصلی ثرًبهِ را ًطبى هی است ًسجت ثِ اّذاف کلی رٍضي تر ٍ ضفبف تر  کِ است ّذف کلی ثِ اجسای تخصصی ضکستيهٌظَر)

 (.اًذکِ در ٍاقغ ّوبى اّذاف رفتبری است  ٍیصُ تری ثِ ًبم اّذاف اختصبصیقبثل تقسین ضذى ثِ اجسای  اّذاف ثیٌبثیٌی دّذ.

 اجساء یک کلوِ هرکت ) ریطِ ، پسًَذّب ٍ پیطًَذّب ( را ضٌبسبیی ًوبیذ . -1

 ثرخی اصغالحبت هرثَط ثِ اًذام ٍ قسوتْبی هختلف ثذى ٍ ٍضؼیتْب را ثیبى ًوبیذ .  -2

 جرد.ثرخی پسًَذّبی اػوبل جراحی را ًبم ث -3

 ثرخی پسًَذّبی ٍضؼیتْبی پسضکی ٍ ثیوبریْب را تطخیص دّذ. -4

 ثؼضی اصغالحبت هرثَط ثِ اثسار ٍ هبضیٌْبی پسضکی را تطخیص دّذ. -5

 ٍاشُ ّبی یًَبًی ٍ التیي هرثَط ثِ ثذى اًسبى را ًبم ثجرد .  -6

 اسبهی را ثیبى ًوبیذ. ٍاشُ ّبی ثیبًگر ضوبرش ، رًگ ، ثبکتریْب ٍ پسًَذّبی هرثَط ثِ جوغ ثستي -7

 اصغالحبت رایج هرثَط ثِ جْبت ٍ ٍضؼیتْبی آًبتَهیکی ثذى را ثٌَیسذ .  -13

 

 

 های تذریس:شیوه

 پرسص ٍ پبسخ   سخٌراًی ثرًبهِ ریسی ضذُ   سخٌراًی

 (TBLیبدگیری هجتٌی ثر تین)  (PBLیبدگیری هجتٌی ثر حل هسئلِ)  ثحج گرٍّی

 ----------------- جریذ()لغفبً ًبم ث سبیر هَارد
 

 )لطفا شرح دهیذ( وظایف و تکالیف دانشجو:

 حضَر ثِ هَقغ ٍ فؼبل در کالض 

 هطبرکت در ثحج ٍ گفتگَی کالسی 

 رػبیت قَاًیي ٍ هقررات کالسی 

 ِاًجبم تکبلیف هحَل 
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 سیاستها و قىانین درس:

 َل کسر ًورُ است.غیجت ثیص از سقف هجبز در آئیي ًبهِ آهَزضی در صَرت غیرهجبز ثَدى هطو 

 حضَر فیسیکی  ثِ هَقغ ٍ ثذٍى غیجت در توبم جلسبت کالض درض 

  دقیقِ در ٍرٍد ثِ کالض ثِ هٌسلِ غیجت در آى جلسِ کالسی است. 10تبخیر ثیص از 

 حضَر فؼبل ٍ ضرکت در پرسص ٍ پبسخ کالسی 

 ضرکت در آزهًَْبی  کالسی 

 ُکست حذ ًصبة ًور 

 

 وسایل کمک آموزشی:   

   پرٍشکتَر اسالیذ  ختِ ٍ گچت  ٍایت ثرد

 آهَزضی نفیل ثجریذ( لغفبً ًبم)  سبیر هَارد

 

 )از نمره کل( :درصذ نمرهنحوه ارزشیابی و 

   ًورُ درصذ58آزهَى پبیبى ترم   ًورُ درصذ ------آزهَى هیبى ترم 

 ًورُ درصذ8ضرکت فؼبل در کالض    ًورُ درصذ 01اًجبم تکبلیف 

 ----------ثجریذ(  ًبم بًلغفسبیر هَارد )

 

 نوع آزمون

  غلظ -صحیح جَر کردًی           ایچٌذگسیٌِ       پبسخ کَتبُ     تطریحی

 ----------- )لغفب ًبم ثجریذ( سبیر هَارد

  

 :)لطفا نام ببریذ(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 محل دستیابی منبع

Barbara Janson Cohen. Medical Terminology An Illustrated 

Guide.2014 
 داًطکذُ+ کتبثفرٍضی کتبثخبًِ

ثِ داًطجَیبى ثراسبض  key wordایٌترًت ثرای ارائِ هتَى هرثَط ثِ درض ) دادى 

 ػٌَاى درسی ( 

 هرکس اعالع رسبًی داًطکذُ

Medical terminology:A systems approach .publisher F.A 

.Davis,ISBN 0803603940 . 
 

Exploring medical language,Publisher Mosby ,ISBN 

0323018181 . 
 

 Medical terminology for health profession ,publisher Delmar 

learning .  
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 جذول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 ِ دارًسریي گل اجسای یک کلوِ هرکت –هؼرفی درض  29/6/1396 1

ثرخی اصغالحبت هرثَط ثِ اًذام ٍ قسوتْبی  5/7/1396 2

 پسًَذّبی اػوبل جراحی  –هختلف ثذى 

 ًسریي گلِ دار

ثرخی پسًَذّبی ٍضؼیت پسضکی ٍثیوبریْب  12/7/1396 3

–اثسار ٍ هبضیي ّبی پسضکی –

 تخصصْبٍهتخصصیي پسضکی 

 ًسریي گلِ دار

 –ّبی یًَبًی ٍاشُ  –هؼرفی تؼذادی پیطًَذ  19/7/1396 4

 التیي هرثَط ثِ ثذى اًسبى 

 ًسریي گلِ دار

تؼذادی جسء  –تؼذادی پسًَذ ٍ پیطًَذ  26/7/1396 5

 کلوِ 

 ًسریي گلِ دار

ٍاشُ ّبی ثیبًگر رًگ ، ضوبرش ،  جْتْب ٍ  3/8/1396 6

 ٍضؼیت ّبی آًبتَهیکی ثذى 

 ًسریي گلِ دار

 گلِ دار ًسریي تؼذادی دیگر از اجساء کلوِ  10/8/1396 7

ٍاشُ ّبی هرثَط ثِ رٍش ّبی تطکیل دٌّذُ  17/8/1396 8

 ثذى

 ًسریي گلِ دار

 ًسریي گلِ دار ثؼضی ػجبرات اختصبری 24/8/1396 9

 


