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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پسشکی گلستان

 دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپسشکی
 پسشکی ( اصطالحاتcourse planطرح  دوره )

 
  1400-1401 اٍل ًیوغبل تحصیلی                                                                                               پشؽىی اصطالحبت :ًبم درط

 ػول اتبق 1 تزمگزٍُ آهَسؽی:                                                                                               داًؾىذُ پیزاپشؽىیداًؾىذُ: 

 14-16تبریخ بزگشاری :رٍسّبی چْبرؽٌبِ                                                                            1وبرؽٌبعی پیَعتِ اتبق ػول تزم رؽتِ: 

  ٍاحذ 2 تؼذاد ٍاحذ: 

 14-16دٍؽٌبِ رٍسّبی توبط بب هغئَل درط:                                      گشامریم چهره : هذرط ٍ هغئٍَل درط

          32436102-  224تلفي:                                                   ق ػول،گزٍُ تىٌَلَصی اتبداًؾىذُ پیزاپشؽىیآدرط دفتز: 

 Maryam.chehrehgosha@yahoo.com: پغت الىتزًٍیه 

 : ّذف ولی درط

 )بذى ّبی عیغتن اس یه ّز بب هزتبط لغبت ریؾِ ٍ پغًَذ پیؾًَذ،( پشؽىی اصطالحبت اجشاء بب داًؾجَ ؽٌبییآ

 اّذاف اختصبصی:

  یبى دٍرُ لبدر ببؽٌذ:اس فزاگیزاى اًتظبر هی رٍد در پب

 .را بؾٌبعذ یاصطالحبت پشؽى یپغًَذ ّب .1

 .وٌذ بىیرا ب یاصطالحبت پشؽى یّب ؾًَذیاًَاع پ .2

 .را درعت تلفظ وٌذ یپشؽى یٍاصُ ّب .3

 .ذیًوب بىیب یبذى هثبل یعلَل ّب، ببفت ّب ٍ ارگبى ّب یّب یضگیدر هَرد ػولىزد ٍ ٍ .4

 .عبختبر بذى را ؽزح دّذ .5

 .ذیًوب فیرا تؼز یوبریب .6

 .ذیًوب بىیب هیاس ّز یّب را ًبم ببزد ٍ هثبل یوبریب یاصطالحبت تخصص .7

 .وٌذ بىیّب را ب یوبریدر ب یصیتؾخ یرٍػ ّب .8

 .ذیًوب بىیب یهثبل هیّز  یرا ًبم ببزد ٍ بزا یهختلف درهبً یّب َُیؽ .9

 .وٌذ فیرا تؼز یجزاح .10

 .را ؽزح دّذ یجزاح یاًَاع رٍػ ّب .11

 .دّذ حیول را تَضٍ اتبق ػ یَّؽبز جیرا یٍاصُ ّب .12

 .را ؽزح دّذ وبراىیدر پزًٍذُ ب یهذارن پشؽى زیٍ عب یدر ًَؽتي دعتَرات پشؽى جیاصطالحبت را. .13

 َرتپزٍصو ٍ ٍیذئَ اس اعتفبدُ گزٍّی، بحث ٍپبعخ، عخٌزاًی،پزعؼؽیَُ تذریظ: 

 ًحَُ ارسؽیببی داًؾجَ:

 (ًوزُ  18 )درصذ ًوزُ 90                                          (                       یتئَر)  تزم بىیاهتحبى پب

 (ًوزُ  2 )درصذ ًوزُ 10                حضَر فؼبل در والط درط ٍ هؾبروت در پزعؼ ٍ پبعخ 2

 غیبت بیؼ اس یه جلغِ هجبس ًبَدُ ٍ هٌجز بِ حذف ٍاحذ هی گزدد. : ًحَُ بزخَرد بب غیبت ٍ تبخیز داًؾجَهمزرات ٍ 

حضَر بِ هَلغ در والط ٍ حضَر فؼبل در اهز یبدگیزی، ارائِ فؼبلیت ّب ٍ توبریي خَاعتِ ؽذُ در هَػدذ   تىبلیف داًؾجَ: ٍظبیف ٍ

 همزر

 هطببك تمَین داًؾگبّیتبریخ اهتحبى پبیبى تزم: * 

  * عبیز تذوزّبی هْن بزای داًؾجَیبى: حضَر فؼبل در والط ٍ هؾبروت در پزعؼ ٍ پبعخ اس اّویت بزخَردار اعت.
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 یهٌببغ اصل

1- Medical Terminology: A Systems Approach, Publisher F.A.Davis, ISBN 0803603940 

2- Exploring Medical Language, Publisher Mosby, ISBN 0323018181 

3- Medical Terminology, Barbara Janson Cohen, Ann DePetris. Edition: Seventh. Lippincott 

Williams & Wilkins. ISBN-13: 978-1451187564 
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 پشؽىی اصطالحبت  یجذٍل سهبى بٌذی بزًبهِ درع

تبریخ  ردیف

 جلغبت

 هذرط رٍػ تذریظ هَاد ٍ رعبًْب  هَضَع جلغبت

 دئوپرشکتوریهههههه تختههههههه     ضنایی با ساختار کلمهآ 21/7/1444 1

 وتریکامپ 

 پرسص یسخنران

  پاسخ

 مریم چهره گطا

 دئوپرشکتوریتخته     آضنایی با پسوند هاي اصطالحات پسضکی 28/7/1444 2

 وتریکامپ 

 یسخنران

  پاسخ پرسص

 مریم چهره گطا

 ردئوپرشکتویتخته     آضنایی با پسوند هاي اصطالحات پسضکی 5/8/1444 3

 وتریکامپ 

 یسخنران

  پاسخ پرسص

 مریم چهره گطا

 دئوپرشکتوریتخته     آضنایی با پیطوند هاي اصطالحات پسضکی 12/8/1444 4

 وتریکامپ 

 یسخنران

  پاسخ پرسص

 مریم چهره گطا

 دئوپرشکتوریتخته     آضنایی با پیطوند هاي اصطالحات پسضکی 19/8/1444 5

 وتریکامپ 

 یسخنران

  پاسخ پرسص

 هره گطامریم چ

 دئوپرشکتوریتخته     آضنایی با سلولها  بافت ها   ارگانهاي بدن 26/8/1444 6

 وتریکامپ 

 یسخنران

  پاسخ پرسص

 مریم چهره گطا

 دئوپرشکتوریتخته     آضنایی با ساختار بدن 3/9/1444 7

 وتریکامپ 

 یسخنران

  پاسخ پرسص

 مریم چهره گطا

 دئوپرشکتوری تخته    آضنایی با ساختار بدن 14/9/1444 8

 وتریکامپ 

 یسخنران

  پاسخ پرسص

 مریم چهره گطا

 دئوپرشکتوریتخته     آزمون کالسی 17/9/1444 9

 وتریکامپ 

 یسخنران

  پاسخ پرسص

 مریم چهره گطا

 دئوپرشکتوریتخته     بیماریها 24/9/1444 14

 وتریکامپ 

 یسخنران

  پاسخ پرسص

 مریم چهره گطا

 دئوپرشکتوریتخته     بیماریها 1/14/1444 11

 وتریکامپ 

 یسخنران

  پاسخ پرسص

 مریم چهره گطا

آضههنایی بهها تطهههخیا بیمهههاري   رمهههان      8/14/1444 12

 ر ش هاي جراحی

 دئوپرشکتوریتخته    

 وتریکامپ 

 یسخنران

  پاسخ پرسص

 مریم چهره گطا

آضههنایی بهها تطهههخیا بیمهههاري   رمهههان      15/14/1444 13

 ر ش هاي جراحی (ا امه

 وپرشکتوردئیتخته    

 وتریکامپ 

 یسخنران

  پاسخ پرسص

 مریم چهره گطا

 دئوپرشکتوریتخته     آضنایی با ابسارهاي جراحی 22/14/1444 14

 وتریکامپ 

 یسخنران

  پاسخ پرسص

 مریم چهره گطا

 

 


