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ًبم هذرض  :هیترا زًذیِ
ًبم درض  :اصطالحبت پسؼکی
هیساى ٍاحذ درظی  :یک
تبریخ ٍ ظبػت  :ظِ ؼٌبِ ّب 20-18:
ؼرح ٍاحذ  :در ایي درض داًؽجَ بب ظبختبر اصطالحبت کبربردی در پسؼکی ٍ اػوبل جراحی در اتبق ػول آؼٌب
هی ؼَد ٍ قبدر خَاّذ بَد پرًٍذُ پسؼکی بیوبر را هَرد بررظی قرار دّذ ٍ بِ ایي ترتیب بب بیوبر تحت هرافبت
خَد بْتر آؼٌب هیؼَد.
ّذف کلی :
آؼٌبیی بب اجساء اصطالحبت پسؼکی رایج در اتبق ػول
اّذاف ٍیصُ :
در پبیبى دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد :
 .9بب درض ،اّویت یبدگیری اصطالحبت پسؼکیً ،حَُ تجسیِ ٍ تحلیل ٍاشُّبی تخصصی ٍ هٌببغ ٍ ًحَُ
ارزؼیببی آؼٌب ؼَد.
 .2بب پیؽًَذّبی زببى تخصصی پسؼکی ،اًَاع آى ٍ کبربردّبی آى در لغبت آؼٌب ؼَد.
 .3پیؽًَذّبی رایج ٍ پرکبربرد را در ٍاشُ ّبی اختصبصی تؽخیص ٍ بب تَجِ بِ هؼٌبی آًْب ،لغت را ترجوِ
ًوبیذ.
 .4پعًَذّبی زببى تخصصی پسؼکی ،اًَاع آى ٍ کبربردّبی آى در لغبت آؼٌب ؼَد.
 .5پعًَذّبی رایج ٍ پرکبربرد را در ٍاشُّبی اختصبصی تؽخیص ٍ بب تَجِ بِ هؼٌبی آًْب ،لغت را ترجوِ
ًوبیذ.
 .6بب آجسای لغت( پعًَذ ،پیؽًَذ ٍ ریؽِ ) هربَط بِ ظلَل ٍ ارگبًلّبی ظلَلی آؼٌب ؼَد.
 .7بب آجسای لغت( پعًَذ ،پیؽًَذ ٍ ریؽِ ) هربَط بِ  Body structuresآؼٌب ؼَد.
 .8رفغ اؼکبالت درٍض قبلی
رٍغ تذریط  :
ظخٌراًی برًبهِ ریسی ؼذُ  ،پرظػ ٍ پبظخ  ،ؼرکت فؼبل فراگیراى در ارائِ درض
ٍظبیل کوک آهَزؼی  :
ٍایت برد ٍ ،یذئَ پرٍشکتَر( پبٍر پَیٌت )
تکبلیف ٍ ٍظبیف داًؽجَ:
1

-1

حضَر هٌظن در کالض 

-2

ؼرکت فؼبل در بحث گرٍّی ٍ پبظخگَیی بِ ظَاالت 

 -3ارائِ تکبلیف هحَلِ در هَػذ هقرر
 -4ؼرکت در اهتحبًبت پبیبى ترم 
ًحَُ ارزؼیببی  :
حضَر هٌظن در کالض
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 -2حل توریٌبت هحَلِ
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 -4اهتحبى پبیبى ترم
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هٌببغ  :
& 1- Cohen B G. Medical Terminology. Fifth edition. Baltimore, Lippincott Williams
Wilkins Co,2008.
جذٍل زهبًبٌذی:
هؼرفی درض  ،بیبى اّذاف ٍ طرح درضً ،حَُ ارزؼیببی ٍ اّویت درض ٍ
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اصطالحبت هربَط بِ پیؽًَذّب

جلعِ 3

92/2/24

اداهِ درض جلعِ قبل ،حل توریي
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92/2/31

اصطالحبت هربَط بِ پعًَذّب
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اداهِ درض جلعِ قبل ،حل توریي
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اصطالحبت هربَط بِ ظلَل ٍ ارگبًلّبی ظلَلی
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92/3/21

حل توریي ،اصطالحبت هربَط بِBody structures
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92/3/28

حل توریي  ،رظیذگی بِ اؼکبالت ٍ ظئَاالت درٍض قبل
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