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 1 تعداد واحد:  (31)کد  اصطالحات پزشکی نام و کد درس: 

 (ساعت 32) جلسه 16تعداد جلسات: 

 

 دقیقه 90: مدت هر جلسه

  زمان : 

 تغذیه پیوسته کارشناسی دانشجویان  :فراگیران زبان انگلیسی عمومیپیش نیاز یا همزمان: 

 (Ph. D)دکترای تخصصی علوم تغذیه،  دکتر مریم نوری : مشخصات استاد درس

 8-16همه روزه ساعات   ساعات حضور :

 Nourim@varastegan.ac.irپست الکترونیکی  آدرس

ا سایر درمانی را بشناسد و ب -ها و مراکز بهداشتیها و بیمارستاناصطالحات رایج در بیماریباید بتواند با گذراندن این واحد دانشجو کلی: هدف 

 همکاران پزشکی ارتباط برقرار نماید.

شود، بنابر این الزم است دانشجویان و فارغ التحصیالن این رشته زبان های علوم پزشکی محسوب میرشتهی تغذیه جزو رشته شرح درس:

 باط نزدیک کاری با اعضای تیم پزشکی و بهداشتی را بدانند.مشترک برای ارت

 های مرتبطو حل تمرین آموزش اصطالحات پزشکی از منبع معرفی شدهها به صورت آنالین، برگزاری کالس فعالیت استاد: 

 حضور به موقع و مداوم در کالس  :قوانین کالس

 های آنالین و انجام تکالیف خواسته شدهکالسحل تمرین در  های دانشجویان: وظایف و فعالیت

 نمره( 15) ترم پایان امتحان+ نمره( 5ها و انجام تکالیف کالسی )حل تمرین :) با تعیین میزان نمره هر آیتم( شیوه ارزشیابی

 LMS ی آموزش مجازیسامانه: امکانات آموزشی

 پرسش با همراه Adobe connectو نرم افزار  LMSی با استفاده از سامانه استاد توسط سخنرانی ارائه : روش آموزش

 دانشجویان از پاسخ و

Reference: 

Medical Terminology for Health Professions, Ann Ehrlich, Carol L. Schroeder. 7th Edition. 
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 اهداف اختصاصی عنوان سرفصل مطالب   تاریخ ارائه جلسه

 :روداین جلسه از دانشجو انتظار میدر پایان 

1  
Introduction to Medical 

terminology, word roots, suffixes. 

 مفاهیم اصطالحات پزشکی را ذکر نماید.

 یک اصطالح پزشکی را تجزیه و تحلیل نماید.

 تعریف پیشوند را ذکر نماید.
2  Suffixes and Prefixes 

Exercises 

 نماید.تعریف پسوند را ذکر 

 تعدادی پسوند را فهرست نماید.

3  The human body in health and 

disease 

Exercises 

ی بدن را ذکر اصطالحات پزشکی و اختصارات مرتبط با اجزای سازنده

 نماید.

 های مربوطه را پاسخ دهد.تمرین

4  The skeletal system 

Exercises 

 سیستم اسکلتی را ذکر نماید.اصطالحات پزشکی و اختصارات مرتبط با 

 های مربوطه را پاسخ دهد.تمرین

5  The muscular system 

Exercises 

 اصطالحات پزشکی و اختصارات مرتبط با سیستم عضالنی را ذکر نماید.

 های مربوطه را پاسخ دهد.تمرین

6  
The cardiovascular system 

Exercises 

با سیستم قلبی عروقی را ذکر اصطالحات پزشکی و اختصارات مرتبط 
 نماید.

 های مربوطه را پاسخ دهد.تمرین
7  The respiratory system 

Exercises 

 اصطالحات پزشکی و اختصارات مرتبط با سیستم تنفسی را ذکر نماید.

 های مربوطه را پاسخ دهد.تمرین

8  The digestive system 

Exercises 

 مرتبط با سیستم گوارشی را ذکر نماید.اصطالحات پزشکی و اختصارات 

 های مربوطه را پاسخ دهد.تمرین

9  The urinary system 

Exercises 

 اصطالحات پزشکی و اختصارات مرتبط با سیستم ادراری را ذکر نماید.

 های مربوطه را پاسخ دهد.تمرین

10  The nervous system 

Exercises 

 با سیستم عصبی را ذکر نماید. اصطالحات پزشکی و اختصارات مرتبط

 های مربوطه را پاسخ دهد.تمرین

11  
The endocrine system 

Exercises 

اصطالحات پزشکی و اختصارات مرتبط با سیستم اندوکرین را ذکر 

 نماید.

 های مربوطه را پاسخ دهد.تمرین
12  Special senses 

Exercises 

 حواس مختلف را ذکر نماید.اصطالحات پزشکی و اختصارات مرتبط با 

 های مربوطه را پاسخ دهد.تمرین

13  
Diagnostic procedures 

Exercises 

ها و فرآیندهای اصطالحات پزشکی و اختصارات مرتبط با تست

 تشخیصی را ذکر نماید.

 های مربوطه را پاسخ دهد.تمرین
14  

Diagnostic procedures 

Exercises 

ها و فرآیندهای اختصارات مرتبط با تستاصطالحات پزشکی و 

 تشخیصی را ذکر نماید.

 های مربوطه را پاسخ دهد.تمرین
15  Comprehensive medical 

terminology review 

اصطالحات پزشکی و اختصارات آموزش داده شده در جلسات قبل را 

 ذکر نماید.

  (کتبی)ترم  پایان امتحان  16


