
 سمه تعالی اب

 

 دانشکده پرستاری و مامايی    زاد اسالمی واحد نجف آباد آدانشگاه 

  1400 –  1401سال تحصيلی             اول  ل نيمسا

این درس دانشجو با ساختار اصطالحات کاربردی مربوط به اعمال جراحی در اتاق عمل آشنا می شود و قادر خواهد بود  در :مقدمه

 پرونده پزشکی بیمار و برگه قبل از عمل را مورد بررسی قرار دهد و به این ترتیب با بیمار تحت مراقبت خود بهتر آَشنا شود.

 :هدف کلی
 (بدن های سيستم از يک هر با مرتبط لغات ريشه و پسوند پيشوند، )پزشکی الحاتاصط اجزاء با دانشجو شنايیآ

 :        رفتاریاهداف 

 در پايان دوره از دانشجو انتظار مي رود:

 اصول اساسي ساختن يک واژه پزشکي را بیان کند.  .1

 کند.  تلفظواژه های پزشکي را درست  .2

 اختصارات پزشکي را توضیح دهد. .3

 پیشوندها و پسوندهای رايج در اصطالحات پزشکي را بیان کند.  معاني و کاربرد .4

 کند.  رايج آناتومي، فیزيولوژی و دستگاههای مختلف بدن را بیانواژه های  .5

  رايج هوشبری و اتاق عمل را توضیح دهد.واژه های  .6

 واژه های مربوط به بیماريهای شايع دستگاه تنفس را بیان کند.  .7

 بیماريهای شايع قلب و عروق را شرح دهد. واژه های رايج مربوط به  .8

  دستگاه گردش خون و سیستم لنفاوی را بیان کند.واژه های رايج  .9

 را بیان کند.  و عضالني واژه های مربوط به بیماريهای شايع دستگاه اسکلتي .10

 
 اصطالحات پزشکی  نام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 نظری  نوع واحد:

 3ترم  -اتاق عملکارشناسی رشته تحصيلی: مقطع و 

 مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عمل : يا همزمان پيشنيازدروس 

  

 لمانیفاطمه س :  مدرس

Email    :irsalmani@iaun.ac.-f                                                      

  شماره :   کالسمکان 

 چهارشنبهروز کالس : 

 30/8-10 : ساعت کالس

  :پايان ترم  تئوریتاريخ امتحان 

 

 

  

 



 را شرح دهد. ، غدد مترشحه داخليدستگاه گوارشو اختصارات واژه های مربوط به آناتومي  .11

 را توضیح دهد. تناسلي  -بیماريهای دستگاه ادراریآناتومي و مربوط به  واژه های .12

 دهد. بیانرا و اختصارات آن واژه های مربوط به بیماريهای شايع دستگاه عصبي  .13

 ح دهد.شررا چشم، گوش، حلق و بیني و اختصارات آن واژه های مربوط به بیماريهای  .14

 را توضیح دهد.مامايي و زنان اختصارات آن واژه های مربوط به بیماريهای شايع  .15

 اصطالحات رايج در نوشتن دستورات پزشکي و ساير مدارك پزشکي در پرونده بیماران را شرح دهد. .16

 

 :روش تدريس

 و ويدئو از استفاده گروهي، بحث وپاسخ، پرسش سخنراني،روش اجرا خواهد گرديد. در جلسات تئوری، از  تئوریبصورت جلسات 

  .مي شودبهره گرفته  رپروژکتو
 اليتهای فراگيران:عف

  وریدرس تئحضور فیزيکي به موقع و فعال در تمام جلسات کالس  -1

 متون مرتبط و جستجوی علمي  کالسيشرکت در پرسش و پاسخ  -2

 
 :روش ارزشيابی

 نمره( 2) %10 هيهای تئوری و عملي و شرکت در جلسات پرسش و پاسخ و بحث گرو موقع در کالسه حضور فعال و ب

 (نمره( )چهارگزينه ای 18)  %90                                              امتحان پايان ترم تئوری                                   

 
 بع اصلی درس:امن

 ١- Medical Terminology: A Systems Approach, Publisher F.A.Davis. 

٢- Exploring Medical Language, Publisher Mosby. 

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

Williams & Wilkins.  

 .1390ساداتي، لیال، گلچیني، احسان. اصطالحات پزشکي. تهران: انتشارات جامعه نگر،  -4

 .1393، مجتبي، خوشوقتي، امیر. اصطالحات پزشکي، تهران: انتشارات حیدری، صدوقي، فرحناز، غالمحسیني، لیال، صادقي -5

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اصطالحات پزشکی: دول زمانبندی درسج

   1397-  98     سال تحصيلی          اول     نيمسال

 رئوس مطالب تاريخ رديف

 پزشکی  اصطالحات های پسوند با آشنايی -کلمه ساختار با آشنايی 31/6/1400  .1

 پزشکی اصطالحات های پيشوند با آشنايی 7/7/1400  .2

 بدن ارگانهای و ها بافت سلولها، با آشنايی 14/7/1400  .3

 بدن ساختار با آشنايی 21/7/1400  .4

 داروها 28/7/1400  .5

 سيستم عضالنی اسکلتی 4/8/1400  .6

 خون لنف و سيستم ايمنی 11/8/1400  .7

 سيستم قلبی عروقی 18/8/1400  .8

 سيستم تنفسی 25/8/1400  .9

 دستگاه گوارش 3/9/1400  .10

 دستگاه توليد مثل 10/9/1400  .11

 دستگاه ادراری 17/9/1400  .12

 گوش -چشم 24/9/1400  .13

 سيستم درون ريز 1/10/1400  .14

 سيستم عصبی 8/10/1400  .15

 سيستم پوست 15/10/1400  .16

 تخصص ها 22/10/1400  .17

 

 


