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 ف کلی :اهدا
  اصطالحات پزشکی و اصطالحات بهداشت عمومی، تشخیص و تعریف معانی آنها در متون پزشکی و بهداشتیآشنایی دانشجو با 

  : زیر دست یابند در راستاي هر هدف کلی، به اهداف دوره بایداهداف اختصاصی : دانشجویان پس از طی 
 ریشه، پیشوند ، پسوند، شکل ترکیبی،کلمات مرکب، و آکرونیم  در اصطالحات پزشکی را تعریف کند. .1
 پیشوندهاي شایع در علوم پزشکی را نام برده و معنی آنها را توضیح دهد. .2
 معنی آنها را توضیح دهد.پسوندهاي شایع در علوم پزشکی را نام برده و  .3
 معانی ریشه ها و اصطالحات رایج مربوط به بیماري ها را توضیح دهد. .4
 معانی ریشه ها و اصطالحات رایج مربوط به میکروارگانیسم هاي بیماریزا را توضیح دهد. .5
  معانی، ریشه ها و اصطالحات مربوط به بهداشت عمومی و آموزش بهداشت را معرفی کند. .6

  بحث گروهی، پرسش و پاسخ ، سخنرانیروش تدریس : 

  سیاست ها و قوانین کالس :
  . غیبت دانشجو بر اساس مقررات آموزشی دانشکده می باشد.1
  . حضور به موقع دانشجو در کالس و قبل از حضور استاد2
  . خاموش بودن  تلفن همراه دانشجو3
  انگلیسیمشارکت در مطالب کالس تا حد امکان به زبان . 4
  : ایف و تکالیف دانشجوظو
  . رعایت نظم و انضباط در کالس1
  . مشارکت فعال در بحث گروهی، ، و پاسخ به سئواالت2

  :در نمره پایانی آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو
  درصد20. حضور فعال و موثر در کالس 1
  درصد 80. آزمون پایان ترم 2

   تقویم آموزشی دانشگاهطبق  تاریخ امتحان پایان ترم :

  منابع مطالعه 
  : بع اصلیمن

١.Medical Terminology, James Cohen, last edition(٢٠١١)  
٢. Dictionary of Public Health Promotion and Education(Terms and Concepts), Second Edition,By Naomin  Modeste and 
Teris Tamayose  

  



  ارائه درسفهرست محتوا و ترتیب 

  مدرس  عناوین  ساعت  تاریخ  ردیف
ریشه، پیشوند ، پسوند، شکل ترکیبی،کلمات مرکب، و آکرونیم  در اصطالحات   16-14  1/7/1397  1

  پزشکی
  دکتر عبدالرحمان چرکزي

  دکتر عبدالرحمان چرکزي  پیشوندهاي شایع براي تعداد، رنگها، درجه و مقایسه، زمان و وضعیت 16-14  8/7/1397  2
 دکتر عبدالرحمان چرکزي  پسوندهاي شایع براي تخصص هاي پزشکی، شرایط، شباهت ها و ارتباطات 16-14 15/7/1397  3

 دکتر عبدالرحمان چرکزي  تعریف ارگانیسم هاي شایع بیماري زا 16-14 22/7/1397  4

بیماریها استفاده اصطالحات کلیدي در بیماري ها، کلماتی که به عنوان پسوند در  16-14 29/7/1397  5
  می شوند

 دکتر عبدالرحمان چرکزي

 دکتر عبدالرحمان چرکزي  ریشه ها، پیشوندها و پسوندهاي  شایع در بیماري ها 16-14 6/8/1397  6
 دکتر عبدالرحمان چرکزي  )1اصطالحات شایع در بهداشت عمومی و آموزش بهداشت( 16-14 13/8/1397  7
 دکتر عبدالرحمان چرکزي  )2در بهداشت عمومی و آموزش بهداشت( اصطالحات شایع 16-14 20/8/1397  8

 


