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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:      

 

  علًم پرتًیگريٌ آمًزشی:                                                                 پیراپسشکی داوشکدٌ:

 لًشیکارشىاسی پیًستٍ راديًحصیلی:ت یرشتٍي مقطع                             

 ----یص ًیبز:پ  ًظریذ:ًَع ٍاح    1      تؼذاد ٍاحذ: اصطالحبت پسضکی در رادیَلَشیًبم درس: 

 سبلي سلطبًی هکبى برگساری:  10-11 :سبػت سِ ضٌبِ :زهبى برگساری كالس: رٍز

 زیبراصغر هبدكتر هذرسیي )بِ ترتیب حرٍف الفبب(: اصغر هبزیبردكتر هسئَل درس:     38تؼذاد داًطجَیبى:

 )لطفا شرح دَید( شرح ديرٌ:

در ایي دٍرُ داًطجَیبى بب سبختبر ٍ ًحَُ تلفظ صحیح اصطالحبت هتذاٍل پسضکی بب رٍیکرد یک كبرضٌبس 

 بکبرهی رًٍذ آضٌب هی گردد.رادیَلَشی رادیَلَشی ٍ اصطالحبتی كِ در تفسیر كلیطِ ّبی 

 

 )لطفا شرح دَید(َدف کلی: 

 الح پسضکی ٍ ًیس هَارد كبربرد آى درػلن پسضکیرٍش ضٌبسبیی ٍ سبختي یک اصط

 )در ياقع َمان اَداف کلی طرح درس است(تیىاتیىی:اَداف 

سیسامن هاای    -تشایی  ورااحای   -داروهاا  -بیواری ودرهاى -پسوندها -پیشوندها –هفاهین اصطالحات پزشکی  -

 اسکلمی و...شاح داده هی شوند. -عصبی -گوناگوى بدى ازقبیل تنفسی

 

 ای تدريس:َشیًٌ

 * پرسص ٍ پبسخ   سخٌراًی برًبهِ ریسی ضذُ   * سخٌراًی

 (TBLیبدگیری هبتٌی بر تین)  (PBLیبدگیری هبتٌی بر حل هسئلِ)  * بحث گرٍّی

 ----------------- )لطفبً ًبم ببریذ( سبیر هَارد
 

 

 )لطفا شرح دَید( يظايف ي تکالیف داوشجً:

پاسیگویی به پاسشهای هطاح شده در طول باگزاری  -شده به وسیله اسماد انجام تکالیف فادی وگاوهی ارائه -

 با حضور فعال درکالس وشاکت در بحث هاکالس 

 

 يسايل کمک آمًزشی:   

   *  پرٍشكتَر اسالیذ  ختِ ٍ گچت  *  ٍایت برد

 -------------- ببریذ( لطفبً ًبم)  سبیر هَارد
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 ٌ کل()از ومر :درصد ومرٌوحًٌ ارزشیاتی ي 

   ًورُ درصذ 08آزهَى پبیبى ترم   ًورُ درصذ ------آزهَى هیبى ترم 

 ًورُ درصذ 10ضركت فؼبل در كالس    ًورُ درصذ 08اًجبم تکبلیف 

 

 :  ببریذ(  ًبمبً لطفسبیر هَارد )

 

 وًع آزمًن

 غلط -صحیح جَر كردًی          ایچٌذگسیٌِ       پبسخ كَتبُ     تطریحی

  

 ایي هَارد بب تَجِ بِ سطح ػلوی داًطجَیبى كالس تؼییي خَاّذضذ. :)لطفب ًبم ببریذ( ر هَاردسبی

 

  

 :)لطفا وام تثريد(: مىاتع پیشىُادی ترای مطالعٍ
 :مىاتع اوگلیسی -

6 کتاب 
th

 ed.Medical Terminology,Barbara Jason Cohen,2011,Lippincotl 

 

  چاپی 

 

  ايىتروتی 

 
 

 مىاتع فارسی:

  فرَىگ اصطالحات پسشکی تالیف حمید مقدسی اوتشارات تشری کتاب            چاپی      

 
 

 ايىتروتی 
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 جديل َفتگی کلیات  ارائٍی درس

 استاد مرتًط عىًان مطالة جلسٍ

 اصغر هبزیبر هفبّین اصطالحبت پسضکی 1

 // ًَذیطتؼریف پ 2

  تؼریف پسًَذ 3

 // ی ٍدرهبىتؼریف بیوبر 4

 // تؼریف اصطالحبت جراحی 5

 // هفبّین فبرهبكَلَشی)دارٍضٌبسی( 6

 // سیستن ّبی بذى 7

 // ػرٍقی-سیستن قلبی 8

 // سیستن خَى ٍ ایوٌی 9

 // سیستن تٌفسی 11

 // سیستن گَارش 11

 // سیستن ادراری 12

 // سیستن غذد درٍى ریس 13

 // ػضالًی-سیستن اسکلتی 14

 // سیستن ػصبی 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تٍ وام خـدايود جـان آفـريه

 
 ایراندانشگاه علوم پسشکي 

 مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکي

 درسي و آموزشي ریسیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 4 

 

 

   ساعت از کالس درس دریک هفته ( 2، برای مثال جلسه از درس )برای یک                   

  علًم پرتًی گريٌ آمًزشی:پیراپسشکی                                             داوشکدٌ:

 کارشىاسی پیًستٍ راديًلًشی حصیلی:ت یرشتٍي مقطع 

      -- یص ًیبز:پ    ذ:ًظریًَع ٍاح       1      تؼذاد ٍاحذ:اصطالحبت پسضکی رادیَلَشی س: ًبم در

 سبلي سلطبًیهکبى برگساری:  10-11:سبػت : سِ ضٌبِ زهبى برگساری كالس: رٍز

 اصغر هبزیبردكتر هذرسیي )بِ ترتیب حرٍف الفبب(: اصغر هبزیبردكتر هسئَل درس: 38تؼذاد داًطجَیبى:

 

 )لطفا شرح دَید( ديرٌ:شرح 

اختصبرات هربوَ  بوِ    -پسًَذّب–آضٌبیی بب اصطالحبت ٍ ٍاشُ ّبی هتذاٍل پسضکی در رادیَلَشی ّوراُ بب پیطًَذّب 

 بیوبریْبی گًَبگَى ٍ سیستن ّبی گًَبگَى بذى بب تبكیذ بررادیَلَشی

 

 )َمان َدف تیىاتیىی طرح ديرٌ است(َدف کلی: 

 ّبی هتذاٍل پسضکی دررادیَلَشیآضٌبیی بب اصطالحبت ٍ ٍاشُ 

 

 جديل زماوثىدی ارائٍ مطالة
 1جلسٍ 

 

مدت 
 زمان)دقیقٍ(

شیًٌ ی  رئًس مطالة مًضًع درس

 تدريس

 

 ارزشیاتی

 آضٌبیی بب هفبّین ٍ ا صطالحبت   60

 

 پرسص ٍپبسخ سخٌراًی سبختبركلوِ

 

 

 :درپبیبى درس از فراگیر اًتظبر هی رٍد

 كر ًوبیذ.)ّذف ضٌبختی(هفبّین اصطالحبت پسضکی را ر -

 )ّذف ضٌبختی( تؼذادی ازاصطالحبت پسضکی را فْرست كٌذ. -

 )ّذف ضٌبختی( هفَْم اصطالحبت پسضکی را تَضیح دّذ. -

 )ّذف ضٌبختی( یک اصطالح پسضکی را تجسیِ ٍتحلیل كٌذ. -
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 جديل زماوثىدی ارائٍ مطالة
 2جلسٍ 

 

مدت 
 زمان)دقیقٍ(

ی شیًٌ  رئًس مطالة مًضًع درس

 تدريس

 

 ارزشیاتی

 تؼریف پیطًَذّب   60

 

 پرسص ٍپبسخ سخٌراًی سبختبرپیطًَذ

 

 :درپبیبى درس از فراگیر اًتظبر هی رٍد

 تؼریف پیطًَذ را ركر ًوبیذ.)ّذف ضٌبختی( -

 )ّذف ضٌبختی( تؼذادی از پیطًَذ ّب  را فْرست كٌذ. -

 )ّذف ضٌبختی( پیطًَذ را تَضیح دّذ. سبختبر -

 )ّذف ضٌبختی( تجسیِ ٍتحلیل كٌذ. كبربرد  پیطًَذ را -

 

 

 جديل زماوثىدی ارائٍ مطالة
 3جلسٍ 

 

مدت 
 زمان)دقیقٍ(

شیًٌ ی  رئًس مطالة مًضًع درس

 تدريس

 

 ارزشیاتی

 تؼریف پسًَذّب   60

 

 پرسص ٍپبسخ سخٌراًی سبختبرپسًَذ

 

 

 :درپبیبى درس از فراگیر اًتظبر هی رٍد

 تؼریف پسًَذ را ركر ًوبیذ.)ّذف ضٌبختی( -

 )ّذف ضٌبختی( تؼذادی از پسًَذ ّب  را فْرست كٌذ. -

 )ّذف ضٌبختی( پسًَذ را تَضیح دّذ. سبختبر -

 )ّذف ضٌبختی( كبربرد پسًَذ پیطًَذ را تجسیِ ٍتحلیل كٌذ. -
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 جديل زماوثىدی ارائٍ مطالة
 4جلسٍ 

 

مدت 
 زمان)دقیقٍ(

شیًٌ ی  رئًس مطالة مًضًع درس

 تدريس

 

 ارزشیاتی

 بیوبری ٍ درهبىتؼریف  60

 

 پرسص ٍپبسخ سخٌراًی بٌذی بیوبریْبطبقِ 

 

 :درپبیبى درس از فراگیر اًتظبر هی رٍد

 تؼریف بیوبری ٍ درهبى را ركر ًوبیذ.)ّذف ضٌبختی( -

 )ّذف ضٌبختی( تؼذادی از اًَاع درهبى  را فْرست كٌذ. -

 )ّذف ضٌبختی( را تَضیح دّذ. ------------- -

 )ّذف ضٌبختی( را تجسیِ ٍتحلیل كٌذ.--------------- -

 

 

 جديل زماوثىدی ارائٍ مطالة
 

 
 5جلسٍ 

 

مدت 
 زمان)دقیقٍ(

شیًٌ ی  رئًس مطالة مًضًع درس

 تدريس

 

 ارزشیاتی

 -آضٌبیی بب اصطالحبت تطخیص 60

 جراحی-درهبى

 

 پرسص ٍپبسخ سخٌراًی ضٌبخت رٍش

 

 :درپبیبى درس از فراگیر اًتظبر هی رٍد

 تؼریف بیوبری را ركر ًوبیذ.)ّذف ضٌبختی( -

 )ّذف ضٌبختی( اًَاع طبقِ بٌذی بیوبری  را فْرست كٌذ. -

 )ّذف ضٌبختی( تؼذادی از رٍضْبی درهبى را تَضیح دّذ. -

 )ّذف ضٌبختی( را تجسیِ ٍتحلیل كٌذ.--------------- -
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 جديل زماوثىدی ارائٍ مطالة
 6جلسٍ 

 

مدت 
 زمان)دقیقٍ(

شیًٌ ی  رئًس مطالة مًضًع درس

 تدريس

 

 ارزشیاتی

 تؼریف فبرهبكَلَشی 60

 

 پرسص ٍپبسخ سخٌراًی ضٌبخت اًَاع دارٍّب

 

 :درپبیبى درس از فراگیر اًتظبر هی رٍد

 هفبّین كلی دارٍضٌبسی را ركر ًوبیذ.)ّذف ضٌبختی( -

 )ّذف ضٌبختی( تؼذادی از دارٍّبی كبربردی  را فْرست كٌذ. -

 )ّذف ضٌبختی( ضیح دّذ.را تَ --------------- -

 )ّذف ضٌبختی( را تجسیِ ٍتحلیل كٌذ.--------------- -

 

 

 
 

 جديل زماوثىدی ارائٍ مطالة
 7جلسٍ 

 

 مدت 

 
 زمان)دقیقٍ(

  شیًٌ ی تدريس رئًس مطالة مًضًع درس

 ارزشیاتی

آضٌبیی بب سیستن ّبی  60

 بذى

 

ضٌبخت قسوتْبی 

 هختلف بذى اًسبى

 پرسص ٍپبسخ فیلن-سخٌراًی

 

 :درپبیبى درس از فراگیر اًتظبر هی رٍد

 سیستن ّبی بذى  را ركر ًوبیذ.)ّذف ضٌبختی( -

 )ّذف ضٌبختی( تؼذادی از اصطالحبت  را فْرست كٌذ. -

 )ّذف ضٌبختی( سبختبر اصطالحبت هربَطِ را تَضیح دّذ. -

 )ّذف ضٌبختی( را تجسیِ ٍتحلیل كٌذ.--------------- -
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 جديل زماوثىدی ارائٍ مطالة
 8سٍ جل

 

مدت 
 زمان)دقیقٍ(

  شیًٌ ی تدريس رئًس مطالة مًضًع درس

 ارزشیاتی

تؼریف سیستن قلبی  60

 ػرٍقی

 

اصطالحبت هربَ  بِ 

آًبتَهی ٍبیوبریْبی 

 ٍابستِ

 پرسص ٍپبسخ فیلن-سخٌراًی

 

 :درپبیبى درس از فراگیر اًتظبر هی رٍد

 سیستن قلبی ػرٍقی  را ركر ًوبیذ.)ّذف ضٌبختی( -

 )ّذف ضٌبختی( صطالحبت  را فْرست كٌذ.تؼذادی از ا -

 )ّذف ضٌبختی( را تَضیح دّذ. ----------------- -

 )ّذف ضٌبختی( را تجسیِ ٍتحلیل كٌذ.--------------- -

 
 

 جديل زماوثىدی ارائٍ مطالة
 9جلسٍ 

 

مدت 
 زمان)دقیقٍ(

  شیًٌ ی تدريس رئًس مطالة مًضًع درس

 ارزشیاتی

تؼریف سیستن گردش  60

 خَى

 

حبت هربَطِ در اصطال

رابطِ بب آًبتَهی 

ٍبیوبریْبی سیستن 

 گردش خَى

 پرسص ٍپبسخ سخٌراًی

 

 :درپبیبى درس از فراگیر اًتظبر هی رٍد

 سبختبر سیستن گردش خَى  را ركر ًوبیذ.)ّذف ضٌبختی( -

 )ّذف ضٌبختی( تؼذادی از اصطالحبت  را فْرست كٌذ. -

 بختی()ّذف ضٌ سبختبر اصطالحبت هربَطِ را تَضیح دّذ. -

 )ّذف ضٌبختی( را تجسیِ ٍتحلیل كٌذ.--------------- -
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 جديل زماوثىدی ارائٍ مطالة
 11جلسٍ 

 

مدت 
 زمان)دقیقٍ(

  شیًٌ ی تدريس رئًس مطالة مًضًع درس

 ارزشیاتی

 آضٌبیی بب سیستن تٌفسی 60

 

اصطالحبت هربَطِ در 

رابطِ بب آًبتَهی 

ٍبیوبریْبی سیستن 

 تٌفسی

 پبسخپرسص ٍ سخٌراًی

 

 :درپبیبى درس از فراگیر اًتظبر هی رٍد

 هفَْم كلی سیستن تٌفسی  را ركر ًوبیذ.)ّذف ضٌبختی( -

 )ّذف ضٌبختی( تؼذادی از اصطالحبت تٌفسی را فْرست كٌذ. -

 )ّذف ضٌبختی( را تَضیح دّذ. ---------------- -

 )ّذف ضٌبختی( را تجسیِ ٍتحلیل كٌذ.--------------- -

 

 

 

 رائٍ مطالةجديل زماوثىدی ا
 11جلسٍ 

 

مدت 
 زمان)دقیقٍ(

  شیًٌ ی تدريس رئًس مطالة مًضًع درس

 ارزشیاتی

 آضٌبیی بب سیستن گَارضی 60

 

 اصطالحبت پسضکی ٍ

 آًبتَهیک هربَطِ 

 پرسص ٍپبسخ فیلن-سخٌراًی

 

 :درپبیبى درس از فراگیر اًتظبر هی رٍد

 هفَْم كلی سیستن گَارضی  را ركر ًوبیذ.)ّذف ضٌبختی( -

 )ّذف ضٌبختی( ؼذادی از اصطالحبت گَارضی را فْرست كٌذ.ت -

 )ّذف ضٌبختی( سبختبر اصطالحبت را تَضیح دّذ. -

 )ّذف ضٌبختی( را تجسیِ ٍتحلیل كٌذ.--------------- -
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 جديل زماوثىدی ارائٍ مطالة
 12جلسٍ 

 

مدت 
 زمان)دقیقٍ(

  شیًٌ ی تدريس رئًس مطالة مًضًع درس

 ارزشیاتی

 بب سیستن ادراریآضٌبیی  60

 

اصطالحبت پسضکی ٍ 

 آًبتَهیک هربَطِ 

 پرسص ٍپبسخ سخٌراًی

 

 :درپبیبى درس از فراگیر اًتظبر هی رٍد

 هفَْم كلی سیستن ادراری را ركر ًوبیذ.)ّذف ضٌبختی( -

 )ّذف ضٌبختی( سیستن ادراری را فْرست كٌذ. تؼذادی از اصطالحبت -

 تی()ّذف ضٌبخ را تَضیح دّذ. --------------- -

 )ّذف ضٌبختی( را تجسیِ ٍتحلیل كٌذ.--------------- -

 

 

 جديل زماوثىدی ارائٍ مطالة
 13جلسٍ 

 

مدت 
 زمان)دقیقٍ(

  شیًٌ ی تدريس رئًس مطالة مًضًع درس

 ارزشیاتی

آضٌبیی بب سیستن غذد  60

 درٍى ریس

 

اصطالحبت هربَطِ 

راجغ بِ بیوبری ٍ 

 تطخیص 

 پرسص ٍپبسخ سخٌراًی

 

 :از فراگیر اًتظبر هی رٍد درپبیبى درس

 هفَْم كلی سیستن غذد را ركر ًوبیذ.)ّذف ضٌبختی( -

 )ّذف ضٌبختی( تؼذادی از بیوبری ّبی غذد را فْرست كٌذ. -

 )ّذف ضٌبختی( سبختبر اصطالحبت سیستن غذد را تَضیح دّذ.- -

 )ّذف ضٌبختی( را تجسیِ ٍتحلیل كٌذ.--------------- -
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 طالةجديل زماوثىدی ارائٍ م
 14جلسٍ 

 

مدت 
 زمان)دقیقٍ(

  شیًٌ ی تدريس رئًس مطالة مًضًع درس

 ارزشیاتی

اسکلتی هؼرفی سیستن  60

 ػضالًی

 

هربَطِ در اصطالحبت 

رابطِ بب تصَیربرداری 

ٍ بیوبریْبی سیستن 

  اسکلتی ػضالًی 

 پرسص ٍپبسخ سخٌراًی

 

 :درپبیبى درس از فراگیر اًتظبر هی رٍد

 لتی را ركر ًوبیذ.)ّذف ضٌبختی(هفَْم كلی سیستن اسک -

 )ّذف ضٌبختی( را فْرست كٌذ. تؼذادی از اصطالحبت -

 )ّذف ضٌبختی( سبختبر اصطالح سیستن اسکلتی را تَضیح دّذ. -

 )ّذف ضٌبختی( را تجسیِ ٍتحلیل كٌذ.--------------- -

 

 

 جديل زماوثىدی ارائٍ مطالة
 15جلسٍ 

 

مدت 
 زمان)دقیقٍ(

  ٌ ی تدريسشیً رئًس مطالة مًضًع درس

 ارزشیاتی

 تؼریف سیستن ػصبی 60

 

اصطالحبت آًبتَهیک 

 ٍپسضکی هربَطِ 

 پرسص ٍپبسخ سخٌراًی

 

 

 :درپبیبى درس از فراگیر اًتظبر هی رٍد

 هفبّین سیستن ػصبی را ركر ًوبیذ.)ّذف ضٌبختی( -

 )ّذف ضٌبختی( سیستن ػصبی را فْرست كٌذ. اصطالحبت -

 )ّذف ضٌبختی( یح دّذ.سبختبر اصطالح سیستن ػصبی را تَض -

 )ّذف ضٌبختی( را تجسیِ ٍتحلیل كٌذ.--------------- -
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