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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی
 پزشکی ( اصطالحاتcourse planطرح  دوره )

 
  1933-1044 اول نیمسال تحصیلی                                                                                               پزشکی اصطالحات :نام درس

 عمل اتاق 1 ترمگروه آموزشی:                                                                                               دانشکده پیراپزشکیدانشکده: 

 10-11چهارشنبه تاریخ برگزاری :روزهای                                                                            1کارشناسی پیوسته اتاق عمل ترم رشته: 

  واحد 2 تعداد واحد: 

 10-11دوشنبه روزهای تماس با مسئول درس:                                      گشامریم چهره : مدرس و مسئوول درس

 

          92091142-  220تلفن:                                                   ق عمل،گروه تکنولوژی اتادانشکده پیراپزشکیآدرس دفتر: 

 Maryam.chehrehgosha@yahoo.com: پست الکترونیک 

 : هدف کلی درس

 )بدن های سیستم از یک هر با مرتبط لغات ریشه و پسوند پیشوند،( پزشکی اصطالحات اجزاء با دانشجو شناییآ

 اهداف اختصاصی:

  دوره قادر باشند:از فراگیران انتظار می رود در پایان 

 .را بشناسد یاصطالحات پزشک یپسوند ها .1

 .کند انیرا ب یاصطالحات پزشک یها شوندیانواع پ .2

 .را درست تلفظ کند یپزشک یواژه ها .9

 .دینما انیب یبدن مثال یسلول ها، بافت ها و ارگان ها یها یژگیدر مورد عملکرد و و .0

 .ساختار بدن را شرح دهد .5

 .دینما فیرا تعر یماریب .1

 .دینما انیب کیاز هر یها را نام ببرد و مثال یماریب یاصطالحات تخصص .7

 .کند انیها را ب یماریدر ب یصیتشخ یروش ها .8

 .دینما انیب یمثال کیهر  یرا نام ببرد و برا یمختلف درمان یها وهیش .3

 .کند فیرا تعر یجراح .14

 .را شرح دهد یجراح یانواع روش ها .11

 .دهد حیا توضو اتاق عمل ر یهوشبر جیرا یواژه ها .12

 .را شرح دهد مارانیدر پرونده ب یمدارك پزشک ریو سا یدر نوشتن دستورات پزشک جیاصطالحات را. .19

 ورتپروژک و ویدئو از استفاده گروهی، بحث وپاسخ، سخنرانی،پرسششیوه تدریس: 

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 (نمره  18 )درصد نمره 34                                          (                       یتئور)  ترم انیامتحان پا

 (نمره  2 )درصد نمره 14                حضور فعال در کالس درس و مشارکت در پرسش و پاسخ 2

 غیبت بیش از یک جلسه مجاز نبوده و منجر به حذف واحد می گردد. : نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

حضور به موقع در کالس و حضور فعال در امر یادگیری، ارائه فعالیت ها و تمارین خواسته شده در موعدد   لیف دانشجو:وظایف و تکا

 مقرر

 مطابق تقویم دانشگاهیتاریخ امتحان پایان ترم: * 

  * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان: حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است.
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 پزشکی اصطالحات  یجدول زمان بندی برنامه درس

تاریخ  ردیف

 جلسات

 مدرس روش تدریس مواد و رسانها  موضوع جلسات

 دئوپرژکتوریهههههههتختهههههههه     آشنایی با ساختار کلمه 19/6/99 1

 وتریکامپ 

 پرسش یسخنران

  پاسخ

 مریم چهره گشا

 دئوپرژکتوریتخته     ی با پسوند هاي اصطالحات پزشکیآشنای 26/6/99 2

 وتریکامپ 

 یسخنران

  پاسخ پرسش

 مریم چهره گشا

 دئوپرژکتوریتخته     آشنایی با پسوند هاي اصطالحات پزشکی 2/7/99 3

 وتریکامپ 

 یسخنران

  پاسخ پرسش

 مریم چهره گشا

 دئوپرژکتوری تخته    آشنایی با پیشوند هاي اصطالحات پزشکی 9/7/99 4

 وتریکامپ 

 یسخنران

  پاسخ پرسش

 مریم چهره گشا

 دئوپرژکتوریتخته     آشنایی با پیشوند هاي اصطالحات پزشکی 16/7/99 5

 وتریکامپ 

 یسخنران

  پاسخ پرسش

 مریم چهره گشا

 دئوپرژکتوریتخته     آشنایی با سلولها  بافت ها   ارگانهاي بدن 23/7/99 6

 وتریکامپ 

 یسخنران

  پاسخ رسشپ

 مریم چهره گشا

 دئوپرژکتوریتخته     آشنایی با ساختار بدن 30/7/99 7

 وتریکامپ 

 یسخنران

  پاسخ پرسش

 مریم چهره گشا

 دئوپرژکتوریتخته     آشنایی با ساختار بدن 7/8/99 8

 وتریکامپ 

 یسخنران

  پاسخ پرسش

 مریم چهره گشا

 دئوپرژکتوریتخته     آزمون کالسی 14/8/99 9

 وتریکامپ 

 یسخنران

  پاسخ پرسش

 مریم چهره گشا

 دئوپرژکتوریتخته     بیماریها 21/8/99 10

 وتریکامپ 

 یسخنران

  پاسخ پرسش

 مریم چهره گشا

 دئوپرژکتوریتخته     بیماریها 28/8/99 11

 وتریکامپ 

 یسخنران

  پاسخ پرسش

 مریم چهره گشا

ر ش  آشنایی با تشهخیص بیمهاري  درمهان   5/9/99 12

 هاي جراحی

 دئوپرژکتوریتخته    

 وتریکامپ 

 یسخنران

  پاسخ پرسش

 مریم چهره گشا

آشنایی با تشهخیص بیمهاري  درمهان   ر ش  12/9/99 13

 هاي جراحی (ادامه

 دئوپرژکتوریتخته    

 وتریکامپ 

 یسخنران

  پاسخ پرسش

 مریم چهره گشا

 ئوپرژکتوردیتخته     آشنایی با ابزارهاي جراحی 19/9/99 14

 وتریکامپ 

 یسخنران

  پاسخ پرسش

 مریم چهره گشا

 دئوپرژکتوریتخته     آشنایی با ابزارهاي جراحی 26/9/99 15

 وتریکامپ 

 یسخنران

  پاسخ پرسش

 مریم چهره گشا

 دئوپرژکتوریتخته     مر ر کلی مباحث ارائه شده در متون پزشکی 3/10/99 16

 وتریکامپ 

 یسخنران

  پاسخ پرسش

 یم چهره گشامر

 

 


