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دانطکذه :پیراپسضکی

گروه آهوزضی :اتبق ػول ٍ َّضجری

هقطع و رضتهی تحصیلی :کبرضٌبسی اتبق ػول
نبم واحذ درسی :زثبى تخصصی

نیوسبل تحصیلی و سبلتحصیلی :نیوسبل اول 5991-99

تعذاد واحذٍ 2 :احذ

نوع واحذ :تئَری

پیص نیبز :زثبى ػوَهی

زهبى برگساری روز :دٍضٌجِ

سبعت8-10 :

هکبى برگساری :کالض316 :

تعذاد دانطجویبى:

هسئول درسً :سریي گلِ دار

اسبتیذً :سریي گلِ دار

سبعبت هطبوره بب دانطجو :سبػبت  12-2رٍزّبی یکطٌجِ تب چْبرضٌجِ
ضرح دوره( :لطفب ضرح دهیذ)
در ایي درض هتًَی ثِ زثبى اًگلیسی در ارتجبط ثب جراحی ٍ اتبق ػول در اختیبر داًطجَیبى قرار هی گیرد تب آًْب
ثتَاًٌذ توریٌبت هرثَعِ را اًجبم دادُ ٍ کبرثرد ٍاشُ ّب را در جوالت هطخص ًوبیٌذ  .ثِ ػالٍُ ضٌبسبیی اًَاع
پبراگراف ٍ تٌظین پبراگرافْب ثِ هٌظَر درک هفَْم اصلی هغرح ضذُ در ّر پبراگراف آهَزش دادُ ضَد  .ترجوِ هتَى
ثِ فبرسی ٍ ضٌبسبیی ٍاشُ ّب ٍ هؼبدل یبثی فبرسی ًیس در ایي درض گٌجبًذُ ضذُ است .
هذف کلی( :لطفب ضرح دهیذ)
آضٌبیی داًطجَ ثب هتَى ٍ هٌبثغ ػلوی ٍ ٍاشُ ّبی رایج در جراحی ٍ اتبق ػول ٍ کست تَاًبیی درک هفبّین ثِ
هٌظَر ثْرُ گیری از کتت ٍ هجالت ػلوی پصٍّطی ٍ ارتقبء سغح داًص حرفِ ای .
اهذاف بینببینی(:اهذاف را بب توجه به حیطه هب و سطوح هختلف بنویسیذ)
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

(اختصبرات هتذاٍل پسضکی ،جراحی ٍ اتبق ػول را ثطٌبسذ .
پسًَذّب ٍ پیطًَذّبی هصغلح پسضکی را ضرح دّذ.
ًحَُ استفبدُ صحیح از فرٌّگ لغبت را ضرح دّذ .
هتَى ػلوی هرثَط ثِ جراحی ٍ اتبق ػول را ثخَاًذ .
هتَى ػلوی هرثَط ثِ جراحی ٍ اتبق ػول را ترجوِ ًوبیذ.
هتَى ػلوی هرثَط ثِ جراحی ٍ اتبق ػول را خالصِ ًَیسی ًوبیذ .
هتَى هرثَط ثِ سیستوْبی هختلف ثذى را ترجوِ ٍ خالصِ ًَیسی ًوبیذ .

ضیوههبی تذریس:
سخٌراًی ثرًبهِ ریسی ضذُ
سخٌراًی
یبدگیری هجتٌی ثر حل هسئلِ()PBL
ثحث گرٍّی
سبیر هَارد (لغفبً ًبم ثجریذ) آهَزش داًطجَ ثِ داًطجَ-
وظبیف و تکبلیف دانطجو:


حضَر ثِ هَقغ ٍ فؼبل در کالض
1

پرسص ٍ پبسخ
یبدگیری هجتٌی ثر تین()TBL
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هطبرکت در ثحث ٍ گفتگَی کالسی



رػبیت قَاًیي ٍ هقررات کالسی



اًجبم تکبلیف هحَلِ

سیاستها و قىانین درس:
 غیجت ثیص از یک جلسِ در صَرت هجبز ثَدى هطوَل کسر ًورُ است.


حضَر فیسیکی ثِ هَقغ ٍ ثذٍى غیجت در توبم جلسبت کالض درض



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



حضَر فؼبل ٍ ضرکت در پرسص ٍ پبسخ کالسی



ضرکت در آزهًَْبی کالسی



کست حذ ًصبة ًورُ



استفبدُ از تلفي ّوراُ در کالض هجبز ًیست
پرٍشکتَر اسالیذ

تختِ ٍ گچ
ٍایت ثرد
سبیر هَارد (لغفبً ًبم ثجریذ) فیلن آهَزضی -کتبة
نحوه ارزضیببی و درصذ نوره( :از نوره کل)

آزهَى پبیبى ترم04درصذ ًورُ
آزهَى هیبى ترم 04درصذ ًورُ
ضرکت فؼبل در آزهَى ّبی کالسی  5درصذ ًورُ
اًجبم تکبلیف  51درصذ ًورُ
سبیر هَارد  :حضَر فؼبل ٍ ثِ هَقغ داًطجَ از ٍظبیف داًطجَ است .در غیر ایٌصَرت از ًوَرُ ًْبیی داًطجَ ًورُ کن
خَاّذ ضذ -ارائِ تکبلیف هحَلِ از سَی استبد در زهبى هقرر ٍ ثِ عَر صحیح ٍ اصوَلی تحوت ػٌوَاى ًوورُ تکوبلیف
هحسَة هی ضَد.
نوع آزهوى
جَر کردًی

چٌذگسیٌِای
پبسخ کَتبُ
تطریحی
سبیر هَارد (لغفب ًبم ثجریذ) -----------

صحیح -غلظ

هنببع پیطنهبدی برای هطبلعه( :لطفب نبم ببریذ):
هحل دستیببی

هنبع

 -1هقذسی  ،حویذ  ،فرٌّگ اصغالحبت پسضکی  .تْراى اًتطبرات ٍاشُ پرداز  ،کتبثفرٍضی ًطر قلن-کتبثخبًِ
1379
 -2پیرٍزاى  ،زیجب  .اصغالحبت پسضکی  .تْراى  .ثطری 1383 ،

کتبثفرٍضی ًطر قلن-کتبثخبًِ

 -3کتت ٍ هٌبثغ التیي هرثَط ثِ اتبق ػول جْت ارائِ تکبلیف

کتبثخبًِ

-4ایٌترًت ثرای ارائِ هتَى هرثَط ثِ درض ( دادى  key wordثِ داًطجَیبى هرکس اعالع رسبًی داًطکذُ
ثراسبض ػٌَاى درسی )
2
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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 .
 Medical Terminology .Cohen…..کتبثفرٍضی ًطر قلن-کتبثخبًِ

جذول هفتگی کلیبت ارائهی درس
جلسه

عنواى هطبلب

تبریخ

استبد هربوط

5

 1395/6/22هعرفی درس – اختصبرات پسضکی

ًسریي گلِ دار

2

 1395/6/29اختصبرات هتذاول اتبق عول و جراحی

ًسریي گلِ دار

9

1395/7/5

4

 1395/7/12آهوزش نحوه صحیح استفبده از فرهنگ لغبت

1

1395/7/19

9

 1395/7/26سیستن پوضطی

پسونذهب و پیطونذهبی هصطلح در پسضکی
آهوزش اصول ترجوه و خالصه نویسی هتوى علوی

ًسریي گلِ دار
ًسریي گلِ دار
ًسریي گلِ دار
ًسریي گلِ دار

7

1395/8/3

سیستن استخواى هبهیچه ای

ًسریي گلِ دار

8

1395/8/10

سیستن قلبی عروقی

ًسریي گلِ دار

9

1395/8/17

سیستن تنفسی

ًسریي گلِ دار

51

1395/8/24

آزهوى هیبى ترم

ًسریي گلِ دار

55

1395/9/1

سیستن گوارضی

ًسریي گلِ دار

52

1395/9/8

سیستن ادراری تنبسلی

ًسریي گلِ دار

59

1395/9/15

سیستن ترضح داخلی

ًسریي گلِ دار

54

1395/9/22

سیستن عصبی

ًسریي گلِ دار

51

1395/9/29

برخی واشه هبی هربوط به چطن  ،گوش  ،دنذاى و زببى

ًسریي گلِ دار

59

1392/10/6

برخی واشه هبی هربوط به دنذاى و زببى

ًسریي گلِ دار

57

 1395/10/13بعضی عببرات اختصبری و اصطالحبت هربوط به روضهبی
جراحی

3

ًسریي گلِ دار

