
 

 اصطالحات پزشکی  نام درس:

 

  توانمندی های هدف:

پزشکی مورد استفاده در بخشهای مختلف بیمارستان )آزمایشگاههای توانایی درک و شناختن اصطالحات رایج 

 .( جهت مشارکت مثبت در تیم درمانیتشخیص طبی، بخشهای درمانی، اورژانس و ..
 

تسلط به واژه های پزشکی بویژه در بخشهای گوارش، غدد درون ریز، کلیه و مجاری ادرار،  اهداف پایان درس:

 انکولوژی، تغذیه و واژه های مصطلح در پرونده های پزشکی بیمارستانی سیستم تنفسی،

 اهداف شناختی:

 مشخص کردن بخشهای اصلی )ریشه، پسوند و پیشوند( توانایی تفسیر معنی لغات جدید با -

 توانایی خواندن صحیح پرونده پزشکی بیمار -

 اهداف روانی حرکتی:

 توانایی ارتباط با اعضای کادر تیم درمانی و بهداشتی -

 اهداف نگرشی:

 بخش اصلی آن و شناسایی معنی 4توانایی تجزیه و تحلیل لغات پزشکی بر اساس  -

 

 مورد نیاز زمان متد سرفصل
وسایل کمک 

 آموزشی
 مراجع

شناخت  -1
بخشهای مختلف 
یک واژه پزشکی 

شامل ریشه، 
 پیشوند و پسوند 

 ساعت 2 سخنرانی
پاور پوینت: متن و 

 تصاویر مرتبط

1- Lippincott Williams 
and Wilkins. 

Author:Marjorie 
Willis. Isbn-

13:9781451176766 
 



آشنایی به  -2
پیشوند ها و 

پسوندهای رایج و 
مصطلح در 

 اصطالحات پزشکی

 ساعت 2 سخنرانی
پاور پوینت: متن و 

 تصاویر مرتبط

 

2- Cohen, B. J. (2011). 
Medical 

terminology: an 
illustrated guide. 

6th ed. Baltimore, 
MD: Wolters 

Kluwer 
Health/Lippincott 

Williams & Wilkins 

آشنایی با  -3
اصطالحات پزشکی 
مرتیط با بیماریهای 

 دستگاه گوارش

سخنرانی ومشارکت 
 دانشجویان

 ساعت 2
پاور پوینت: متن و 

 تصاویر مرتبط

آشنایی با  -4
اصطالحات پزشکی 
مرتیط با بیماریهای 

 غدد درون ریز

سخنرانی ومشارکت 
 دانشجویان

 ساعت 2
پاور پوینت: متن و 

 تصاویر مرتبط

آشنایی با  -5
اصطالحات پزشکی 

ط با بیماریهای مرتی
 سیستم تنفسی

سخنرانی ومشارکت 
 دانشجویان

 ساعت 2
پاور پوینت: متن و 

 تصاویر مرتبط

آشنایی با  -6
اصطالحات پزشکی 

 مرتیط با سرطان 

سخنرانی ومشارکت 
 دانشجویان

 ساعت 2
پاور پوینت: متن و 

 تصاویر مرتبط

آشنایی با  -7
اصطالحات پزشکی 
مرتیط با درمانهای 

 تغذیه ای-پزشکی

سخنرانی ومشارکت 
 دانشجویان

 ساعت 2
پاور پوینت: متن و 

 تصاویر مرتبط

آشنایی با  -8
اصطالحات پزشکی 

مورد استفاده در 
پرونده پزشکی 

 بیمار

 ساعت 2 سخنرانی
پاور پوینت: متن و 

 تصاویر مرتبط

 

 



  :کار/ تجربه/ تکالیف عملی

توضیحات تکمیلی برای چند اصطلالح را که از قبل مشخص شده ارایه دانشجویان موظف هستند در هر جلسه 

 .نمایند

 

  ارزشیابی درس:

 ارایه کالسی دانشجو و ارزشیابی نهایی

 

 

 

 

 


