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 ثٌبم خذا
 کرهاًطاُ يداًطگاُ ػلَم پسضک

 يراپسضکيپ داًطکذُ                                                                                             

   Lessen Plan طرح درس

  

 اٍلترم  يَستِ َّضبريپ ياى کارضٌاسيداًطجَهخاطباى:                                                                                    ٍاشُ ؼٌبظی پسؼکی ػٌَاى درس : 
 - : :  ازيص ًيدرس  پ                                                                                                                يٍاحذ ًظر2تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذ:    

  18-16ضٌبِ ّا ساػت  چْارساػت هطاٍرُ :                                                                                 1400-1401يليسال تحصاٍل ًوسال  :زهاى ارائِ درس  

 ابراّين ػستي :  / هذرساىهذرس 

 

 بْتر دربخطْاي اتاق ػول ر ٍاختصاصي َّضبري درجْت کا ، پرستاري فراگيري ٍاشُ ّاي ػوَهي پسضکي درس: يّذف کل
 

 

   جلسات : ياّذاف کل

ٍاشگاى پسضکي اجساي هختلف -1  

  پسضکي پيطًَذّاي رايج درترهيٌَلَشي -2

 پيطًَذّاي رايج درترهيٌَلَشي پسضکي  اداهِ  -3

 ًَذّاي رايج درترهيٌَلَشي پسضکيسپ -4

 پسًَذّاي رايج درترهيٌَلَشي پسضکي اداهِ  -5

 ريطِ ّاي لغت هربَط بِ ػَاهل فيسيك ضيويايي ٍزهاى  -6

 اصطالحات هربَط بِ ساختواى بذى -7

 ٍػرٍقي ، لٌفاٍي ٍخَى اصطالحات اًتخابي هربَط بِ سيستن قلبي -8

 اصطالحات اًتخابي هربَط بِ سيستن ّاي تٌفس ٍ گَارش -9

 اصطالحات اًتخابي هربَط بِ سيستن ّاي ادراري ٍتٌاسلي  -10

 اصطالحات اًتخابي هربَط بِ سيستن ّاي ػصبي ، آًذٍکريي ٍ حَاس ) چطن ٍگَش( -11

 لتي ٍ پَستاصطالحات اًتخابي هربَط بِ سيستوْاي ػضالًي ، اسک -12

 تاق ػولااصطالحات اختصاصي ٍ اختصارات  -13

 اصطالحات اختصاصي ٍ اختصارات بيَْضي -14

 اصطالحات اختصاصي ٍ اختصارات بيَْضي -15

 اصطالحات اختصاصي ٍ اختصارات رايج در بي حسي هَضؼي -16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّر جلعِ: یک اّذاف کليثِ تفک يصُ رفتبرياّذاف ٍ
 جلسِ اٍل

  اجساي هختلف ٍاشگبى پسؼکی بى ثب يداًؽجَ يیآؼٌب:یکلّذف 
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 :بى داًؽجَ لبدر ثبؼذيصُ :درپبياّذاف ٍ
 ح دّذ.يجبد درد را تَضيا يعن ّبيدرد ٍ هکبً يرًذّبيگ -1-1

 .ّذف ازهطبلؼِ درض اـطالحبت پسؼکی را ثيبى کٌذ1 -1-2

 .را ًبم ثجرد  اجساء هختلف يک اـطالح -1-3

 پيؽًَذ ، پعًَذ ،ريؽِ لغت ، لغبت هرکت ، ؼکل ترکيجی ريؽِ لغت -را تؼريف کٌذ:  رٍثرٍ ٍاشّبي -1-4

 

 جلسِ دٍم

  (1)پيؽًَذّبي رايج درترهيٌَلَشي پسؼکیبى ثب  يداًؽجَ يیآؼٌب: یّذف کل

 :بى داًؽجَ لبدر ثبؼذيصُ:درپبياّذاف ٍ
 .پيؽًَذ را تؼريف ًوبيذ -1-2

 . ّعتٌذ ، را ًبم ثجردپيؽًَذّبيی کِ ًؽبى دٌّذُ ٍضؼيت -2-2

 . پيؽًَذّبي هٌفی کٌٌذُ را ًبم ثجرد-3-2

 پيؽًَذّبيی کِ ًؽبى دٌّذُ درجِ ٍاًذازُ ّعتٌذ را ًبم ثجرد .-4-2

 

 جلسِ سَم

 ( 2آؼٌبيی داًؽجَيبى ثب  پيؽًَذّبي رايج درترهيٌَلَشي پسؼکی): یّذف کل

 :ثبؼذبى داًؽجَ لبدر يدر پب صُ:ياّذاف ٍ
 .کِ ًؽبى دٌّذُ جْت ّعتٌذ را ًبم ثجردپيؽًَذّبيی -1-3

 ..يؽًَذّبيی کِ ًؽبى دٌّذُ رًگ ّعتٌذ را ًبم ثجرد-2-3

 .پيؽًَذّبيی کِ ًؽبى دٌّذُ اػذاد ٍزهبى ّعتٌذ را ًبم ثجرد-3-3

 

 جلعِ چْبرم

 (1)پعًَذّبي رايج درترهيٌَلَشي پسؼکیبى ثب يداًؽجَ يیآؼٌب: یّذف کل

 :لبدر ثبؼذبى داًؽجَ يدر پب صُ:ياّذاف ٍ
 پعًَذ را تؼريف ًوبيذ.-1-4

 پعًَذّبيی کِ ريؽِ لغت را ثِ اظن ٍ ـفت تجذيل هی ًوبيٌذ را ًبم ثجرد.-2-4

 پعًَذّبيی را کِ ًؽبى دٌّذُ يک فرايٌذ ثيوبري ّعتٌذ ليعت ًوبيذ.-3-4 

 

 جلعِ پٌجن

 (2)پعًَذّبي رايج درترهيٌَلَشي پسؼکی -بى ثب يداًؽجَ يیآؼٌب :یّذف کل

 :بى داًؽجَ لبدر ثبؼذيدر پبصُ:ياّذاف ٍ
 . پعًَذّبيی راکِ ًؽبى دٌّذُ يک الذام تؽخيفی يب جراحی ّعتٌذ ًبم ثجرد-1-5

 .پعًَذّبيی را کِ ًؽبى دٌّذُ يک حبلت ّعتٌذ ليعت ًوبيذ-2-5

 پعًَذّبيی را کِ ثيبًگر يک حَزُ تخففی يب داؼتي تخفؿ خبؾ ّعتٌذ ًبم ثجرد.-3-5 

 

 جلعِ ؼؽن

 ريؽِ ّبي لغت هرثَط ثِ ػَاهل فيسيک ؼيويبيی ٍزهبى بى  ثب يداًؽجَ يیآؼٌب: یکل ّذف
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 :بى داًؽجَ لبدر ثبؼذيدر پب صُ:ياّذاف ٍ
 ريؽِ ّبي لغت هرثَط ثِ ػَاهل فيسيکی هبًٌذفؽبر، ًَر،کبر ٍ حرکت، الکتريعتِ ٍ...را ًبم ثجرد .-1-6

 ًيترٍشى ، آّي ٍ ظذين را ليعت ًوبيذ .ريؽِ ّبي لغت هرثَط ثِ ػَاهل ؼيويبيی هبًٌذ -2-6

 ريؽِ ّبي لغت هرثَط ثِ زهبى را ًبم ثجرد . -3-6

 

 جلعِ ّفتن

 اـطالحبت هرثَط ثِ ظبختوبى ثذىداًؽجَ ثب  يیآؼٌب: یّذف کل

 :بى داًؽجَ لبدر ثبؼذيدر پبصُ:ياّذاف ٍ 
 اـطالحبت ٍاختفبرات هرثَط ثِ ًَاحی چْبرگبًِ ؼکن را ًبم ثجرد .-1-7

 اـطالحبت هرثَط ثِ جْبت آًبتَهيک را ليعت ًوبيذ.-2-7

 ريؽِ ّبي لغت هرثَط ثِ ًَاحی ظرٍ تٌِ ٍاًذاهْب را هؼٌی ًوبيذ . -3-7

 

 جلعِ ّؽتن

 اـطالحبت اًتخبثی هرثَط ثِ ظيعتن للجی ٍػرٍلی ، لٌفبٍي ٍخَىبى ثب يداًؽجَ يی: آؼٌبیّذف کل

 : بى داًؽجَ لبدر ثبؼذيدر پبصُ:ياّذاف ٍ
 . ريؽِ ّبي لغت اًتخبثی هرثَط ثِ ظيعتن للجی ٍػرٍلی لٌفبٍي ٍخَى را ليعت ًوبيذ-1-8

 .اـطالحبت اًتخبثی ٍاختفبرات هرثَط ثِ ثيوبريْب تؽخيؿ ٍدرهبى ظيعتوْبي فَق را هؼٌی ًوبيذ-2-8

 

 جلعِ ًْن

  اـطالحبت اًتخبثی هرثَط ثِ ظيعتن ّبي تٌفط ٍ گَارغ آؼٌبيی داًؽجَيبى ثب :یّذف کل

 :بى داًؽجَ لبدر ثبؼذيدر پبصُ:ياّذاف ٍ
 . ريؽِ ّبي لغت اًتخبثی هرثَط ثِ ظيعتن گَارغ ٍ تٌفط را ليعت ًوبيذ-1-9

 اـطالحبت اًتخبثی ٍاختفبرات هرثَط ثِ ثيوبريْب ، تؽخيؿ ٍدرهبى ظيعتوْبي فَق را هؼٌی ًوبيذ. -2-9
 

 جلعِ دّن

 هرثَط ثِ ظيعتن ّبي ادراري ٍتٌبظلیاـطالحبت اًتخبثی بى ثب يداًؽجَ يی: آؼٌبیّذف کل

 :بى داًؽجَ لبدر ثبؼذيدر پبصُ:ياّذاف ٍ

 . ريؽِ ّبي لغت اًتخبثی هرثَط ثِ ظيعتن ّبي ادراري ٍ تٌبظلی را ليعت ًوبيذ-1-10

 اـطالحبت اًتخبثی ٍاختفبرات هرثَط ثِ ثيوبريْب ، تؽخيؿ ٍدرهبى ظيعتوْبي فَق را هؼٌی ًوبيذ .-2-10

 

 بزدّنيجلعِ 

 اـطالحبت اًتخبثی هرثَط ثِ ظيعتن ّبي ػفجی ، آًذٍکريي ٍ حَاض ) چؽن ٍگَغ(بى ثب يداًؽجَ يی: آؼٌبیّذف کل

 :بى داًؽجَ لبدر ثبؼذيدر پبصُ:ياّذاف ٍ

 ريؽِ ّبي لغت اًتخبثی هرثَط ثِ ظيعتن ّبي ػفجی آًذٍکريي ٍحَاض ) چؽن ٍ گَغ(را ليعت ًوبيذ .-1-11

 ٍاختفبرات هرثَط ثِ ثيوبريْب ، تؽخيؿ ٍدرهبى ظيعتوْبي فَق را هؼٌی ًوبيذ.اـطالحبت اًتخبثی -2-11

 جلعِ دٍازدّن

  اـطالحبت اًتخبثی هرثَط ثِ ظيعتوْبي ػضالًی ، اظکلتی ٍ پَظت بى ثبيداًؽجَ يی: آؼٌبیّذف کل
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 :بى داًؽجَ لبدر ثبؼذيدر پبصُ:ياّذاف ٍ

 ػضالًی ، اظکلتی ٍ پَظت را ليعت ًوبيذ.ريؽِ ّبي لغت اًتخبثی هرة ٍط ثِ ظيعتن ّبي -1-12

 اـطالحبت اًتخبثی ٍاختفبرات هرثَط ثِ ثيوبريْب ، تؽخيؿ ٍدرهبى ظيعتوْبي فَق را هؼٌی ًوبيذ.-1-13
 

 سدّنيجلعِ ظ

  اـطالحبت اختفبـی ٍ اختفبرات اتبق ػولبى ثب يداًؽجَ يی: آؼٌبیّذف کل

 :بى داًؽجَ لبدر ثبؼذيدر پبصُ:ياّذاف ٍ

 اـطالحبت ٍاختفبرات رايج در اتبق ػول را ليعت ًوبيذ.-1-13

 

 جلعِ چْبردّن

 َّؼجرياـطالحبت اختفبـی ٍ اختفبرات ّذف کلی: آؼٌبيی داًؽجَيبى ثب 

 بى داًؽجَ لبدر ثبؼذ:يدر پباّذاف ٍيصُ:

 هَضؼی را ليعت ًوبيذ . اـطالحبت ٍاختفبرات هرثَط ثِ ٍظبيل ثيَْؼی ٍ ثی حعی-1-14
 

 ّنجلعِ پبًسد

 َّؼجرياـطالحبت اختفبـی ٍ اختفبرات ّذف کلی: آؼٌبيی داًؽجَيبى ثب 

 بى داًؽجَ لبدر ثبؼذ:يدر پباّذاف ٍيصُ:

 ًوبيذ . اـطالحبت ٍ اختفبرات رايج در ثيَْؼی ػوَهی را ليعت -1-15

 جلعِ ؼبًسدّن

 هَضؼیاـطالحبت اختفبـی ٍ اختفبرات رايج در ثی حعی بى ثب يداًؽجَ يی: آؼٌبیّذف کل

  بى داًؽجَ لبدر ثبؼذ:يدر پبصُ:ياّذاف ٍ

 ليعت ًوبيذ .  اـطالحبت ٍاختفبرات رايج در ثی حعی ّبي هَضؼی را-1-16

 تَاى استفادُ کرد( يس هيهَجَد ً يي ترجوِ ّايهٌابغ:) از آخر

 

References: 
1- Birmingham ‘ Jacqueline Joseph Medical – Terminology’ a self learning Text . 3rd latest Edition 

2- Cohen ‘ Barbara J . Medical Terminologyi an illustrated guide 3rd latest Edition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

س: يذرت رٍش  
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  ی. پرظػ ٍ پبظخ ، ثحث گرٍّ یظخٌراً

 : يکوك آهَزض يرساًِ ّا

 ذئَپرٍشکتَريت برد، ٍيٌترًت، تختِ ٍايَتر ٍ ايکاهپ

 يابيسٌجص ٍ ارزض
 ساػت خيتار ًورُ رٍش آزهَى آزهَى

 14-14:30 25/7/00 1.5  يٌِ ايچْار گس سيکَئ
 14-14:30 16/8/00 3.5  يٌِ ايچْار گس اى دٍرُيآزهَى ه

 8:30-10:30 1/11/00 13 يٌِ ايچْار گس اى ترميآزهَى پا
   2 - يآهَزض يتْايفؼال

 

 هقررات درس ٍاًتظارات از داًطجَ:

ثِ  یي ٍاحذ درظيجْت ّر چِ ثْتر ثرگسار ؼذى ا یت زهبًيت درض ٍ تٌَع هٌبثغ ٍ تَجِ ثِ هحذٍديرٍدکِ ثب تَجِ ثِ اّويبى هحترم اًتظبر هياز داًؽجَ  

 ذ. . يير تَجِ فرهبيًکبت ز

 ك در کالض يدل ٍ هٌظن حضَر – 1  

  یٍ ثحث گرٍّ یداخل کالظ يتْبيفؼبل در ؼرکت – 2

 ؼذُ  یهؼرف هٌبثغ ثِ رجَع – 3

  يجلعِ ثؼذ ياثتذا در لجل جلعِ ظَاالت کردى هطرح – 4

 ّوراُ  يخبهَغ کردى تلفي ّب -5

 

 

 هحوذ رظَل تَحيذ ًيب داًؽکذُ: EDOًبم ٍ اهضبي هذير گرٍُ: اثراّين ػستی  ًبم ٍ اهضبي هعئَل   ًبم ٍ اهضبي هذرض: اثراّين ػستی

 تبريخ ارظبل :                                       26/6/00تبريخ ارظبل:                          26/06/00تبريخ تحَيل:                   

  
 

 ٍ اهضب تبييذ هذير گرٍُ                             ■خير          ثلِ   ؟ اظت ؼذُ تذٍيي ثبر اٍليي ثراي درض طرح آيب

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درض يجذٍل زهبًجٌذ

 4کالض  18-16ظبػت ؼٌجِ ّب  ظِ ظبػت جلعِ:  ٍرٍز 
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 ضيَُ اجرا هَضَع ّر جلسِ تاريخ جلسِ

1 1/7/00  غير حضَري اجساي هختلف ٍاشگاى پسضکي 

2 8/7/00  غير حضَري پيطًَذّاي رايج درترهيٌَلَشي پسضکي 
3 15/7/00  غير حضَري اداهِ  پيطًَذّاي رايج درترهيٌَلَشي پسضکي 

4 22/7/00  غير حضَري پسًَذّاي رايج درترهيٌَلَشي پسضکي 
5 29/7/00  غير حضَري اداهِ پسًَذّاي رايج درترهيٌَلَشي پسضکي 
6 6/8/00  غير حضَري ريطِ ّاي لغت هربَط بِ ػَاهل فيسيك ضيويايي ٍزهاى 

7 13/8/00  غير حضَري اصطالحات هربَط بِ ساختواى بذى 
8 20/8/00  حضَري بِ سيستن قلبي ٍػرٍقي ، لٌفاٍي ٍخَىاصطالحات اًتخابي هربَط  

9 27/8/00  حضَري اصطالحات اًتخابي هربَط بِ سيستن ّاي تٌفس ٍ گَارش 

10 4/9/00  حضَري اصطالحات اًتخابي هربَط بِ سيستن ّاي ادراري ٍتٌاسلي 

11 
11/9/00  

اصطالحات اًتخابي هربَط بِ سيستن ّاي ػصبي ، آًذٍکريي ٍ حَاس ) چطن 

 ٍگَش(
 غير حضَري

12 18/9/00  غير حضَري اصطالحات اًتخابي هربَط بِ سيستوْاي ػضالًي ، اسکلتي ٍ پَست 
13 25/9/00  غير حضَري اصطالحات اختصاصي ٍ اختصارات اتاق ػول 

14 2/10/00  حضَري اصطالحات اختصاصي ٍ اختصارات بيَْضي 

15 9/10/00  حضَري اصطالحات اختصاصي ٍ اختصارات بيَْضي 

16 16/10/00  غير حضَري اصطالحات اختصاصي ٍ اختصارات رايج در بي حسي هَضؼي 

 




