
 

  

 

 مجازی اصطالحات پزشکی (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عملگروه آموزشی:          : پرستاری حضرت زینب )س(   هدانشکد

 1/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلی  :  

 11-11 ساعت:                        سه شنبهروز:       اصطالحات پزشکینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04 تعداد دانشجويان  :

 سيد حنان کشفی مسئول درس: 0 واحد:تعداد 

 سيد حنان کشفی :مدرس دقيقه 04مدت کالس: 

 11/8/99 بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

                                                                       Concepts of Medical Terminology:  جلسهعنوان 

                                                      Learn the concepts of medical terminology:   جلسههدف کلی 

 

 اهداف اختصاصی:

1. Explain the purpose of medical terminology.                                                                                                                               

2. Define the terms root, suffix, and prefix. 

3. Explain what combining forms are and why they are used. 

4. Name the languages from which most medical word parts are derived. 

5. Pronounce words according to the pronunciation guide used in this text. 

6. Analyze a case study with regard to some concepts of medical terminology                      

 

 ترکیبی       /          مجازی   حضوری         /    روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپيوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         تکلیف فعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

Cohen, Barbara J. Medical Terminology an illustrated guide,2012  : منبع درس  
 

 دقيقه      :مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقهمدت زمان :    

 دقيقهمدت زمان :    

 دقيقهمدت زمان:      

  دقيقهمدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

  

 

 مجازی اصطالحات پزشکی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه دوم

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عملگروه آموزشی:          : پرستاری حضرت زینب )س(   هدانشکد

 8/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلی  :  

 11-11 ساعت:                        سه شنبهروز:       اصطالحات پزشکینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04 تعداد دانشجويان  :

 سيد حنان کشفی مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 سيد حنان کشفی :مدرس دقيقه 04مدت کالس: 

 11/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                                                       Concepts of Medical Terminology:  جلسهعنوان 

                                                      Learn the concepts of medical terminology:   جلسههدف کلی 

 

 اهداف اختصاصی:

1. Explain the purpose of medical terminology.                                                                                                                               

2. Define the terms root, suffix, and prefix. 

3. Explain what combining forms are and why they are used. 

4. Name the languages from which most medical word parts are derived. 

5. Pronounce words according to the pronunciation guide used in this text. 

6. Analyze a case study with regard to some concepts of medical terminology                      

 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپيوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         تکلیف فعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

Cohen, Barbara J. Medical Terminology an illustrated guide,2012  : منبع درس  
 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  دقيقهمدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

  

 

 مجازی اصطالحات پزشکی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه سوم

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عملگروه آموزشی:          : پرستاری حضرت زینب )س(   هدانشکد

 11/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلی  :  

 11-11 ساعت:                        سه شنبهروز:       اصطالحات پزشکینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04 تعداد دانشجويان  :

 سيد حنان کشفی مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 سيد حنان کشفی :مدرس دقيقه 04مدت کالس: 

 11/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                                                                                                  Suffixes:  جلسهعنوان 

                                                                       Learn different kinds of suffixes:   جلسههدف کلی 

 

 اهداف اختصاصی:

1. Define a suffix. 

2. Give examples of how suffixes are used. 

3. Recognize and use some general noun, adjective, and plural suffixes used in 

    medical terminology. 

4. Analyze the suffixes used in a case study                                                                                

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپيوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         تکلیف فعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

Cohen, Barbara J. Medical Terminology an illustrated guide,2012  : منبع درس  
 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



  

 

 پزشکیمجازی اصطالحات  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه چهارم

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عملگروه آموزشی:          : پرستاری حضرت زینب )س(   هدانشکد

 00/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلی  :  

 11-11 ساعت:                        سه شنبهروز:       اصطالحات پزشکینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04 تعداد دانشجويان  :

 سيد حنان کشفی مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 سيد حنان کشفی :مدرس دقيقه 04مدت کالس: 

 11/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                                                                                                  Suffixes:  جلسهعنوان 

                                                                       Learn different kinds of suffixes:   جلسههدف کلی 

 

 اهداف اختصاصی:

1. Define a suffix. 

2. Give examples of how suffixes are used. 

3. Recognize and use some general noun, adjective, and plural suffixes used in 

    medical terminology. 

4. Analyze the suffixes used in a case study                                                                                

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپيوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         تکلیف فعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

Cohen, Barbara J. Medical Terminology an illustrated guide,2012  : منبع درس  
 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقهمدت زمان :    

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



  

 

 مجازی اصطالحات پزشکی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه پنجم

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عملگروه آموزشی:          : پرستاری حضرت زینب )س(   هدانشکد

 09/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلی  :  

 11-11 ساعت:                        شنبهسه روز:       اصطالحات پزشکینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04 تعداد دانشجويان  :

 سيد حنان کشفی مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 سيد حنان کشفی :مدرس دقيقه 04مدت کالس: 

 11/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                                                                                                  Prefixes:  جلسهعنوان 

                                                                       Learn different kinds of prefixes:   جلسههدف کلی 

 

اختصاصی:اهداف   

1. Define a prefix and explain how prefixes are used. 

2. Identify and define some of the prefixes used in medical terminology. 

3. Use prefixes to form words used in medical terminology.                                                   

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      :  روش آموزش 

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپيوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         تکلیف فعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

Cohen, Barbara J. Medical Terminology an illustrated guide,2012  : منبع درس  
 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقهمدت زمان :    

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



  

 

 مجازی اصطالحات پزشکی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه ششم

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عملگروه آموزشی:          : پرستاری حضرت زینب )س(   هدانشکد

 6/14/99 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلی  :  

 11-11 ساعت:                        شنبهسه روز:       اصطالحات پزشکینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04 تعداد دانشجويان  :

 سيد حنان کشفی مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 سيد حنان کشفی :مدرس دقيقه 04مدت کالس: 

 11/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                                                                                                  Prefixes:  جلسهعنوان 

                                                                       Learn different kinds of prefixes:   جلسههدف کلی 

 

اختصاصی:اهداف   

1. Define a prefix and explain how prefixes are used. 

2. Identify and define some of the prefixes used in medical terminology. 

3. Use prefixes to form words used in medical terminology.                                                      

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپيوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         تکلیف فعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

Cohen, Barbara J. Medical Terminology an illustrated guide,2012  : منبع درس  
 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقهمدت زمان :    

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



  

 

 مجازی اصطالحات پزشکی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه هفتم

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عملگروه آموزشی:          : پرستاری حضرت زینب )س(   هدانشکد

 11/14/99 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلی  :  

 11-11 ساعت:                        شنبهسه روز:       اصطالحات پزشکینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04 تعداد دانشجويان  :

 سيد حنان کشفی مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 سيد حنان کشفی :مدرس دقيقه 04مدت کالس: 

 11/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                                                                     Cells, Tissues, and Organs:  جلسهعنوان 

                                     Learn medical terms related to cells, tissues and organs :   جلسههدف کلی 

 

 اهداف اختصاصی:

1. Describe the main parts of a cell. 

2. Label a diagram of a typical cell. 

3. Name and give the functions of the four basic types of tissues in the body. 

4. Define basic terms pertaining to the structure and function of body tissues. 

5. Recognize and use roots and suffixes pertaining to cells, tissues, and organs. 

6. Analyze two case studies pertaining to cells and tissues                                                       

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپيوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         تکلیف فعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

Cohen, Barbara J. Medical Terminology an illustrated guide,2012  : منبع درس  
 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  دقيقهمدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



  

 

 مجازی اصطالحات پزشکی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه هشتم

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عملگروه آموزشی:          : پرستاری حضرت زینب )س(   هدانشکد

 04/14/99 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلی  :  

 11-11 ساعت:                        سه شنبهروز:       اصطالحات پزشکینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04 تعداد دانشجويان  :

 سيد حنان کشفی مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 سيد حنان کشفی :مدرس دقيقه 04مدت کالس: 

 11/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                                                                     Cells, Tissues, and Organs:  جلسهعنوان 

                                  Learn medical terms related to cells, tissues and organs:   جلسههدف کلی 

 

 اهداف اختصاصی:

1. Describe the main parts of a cell. 

2. Label a diagram of a typical cell. 

3. Name and give the functions of the four basic types of tissues in the body. 

4. Define basic terms pertaining to the structure and function of body tissues. 

5. Recognize and use roots and suffixes pertaining to cells, tissues, and organs. 

6. Analyze two case studies pertaining to cells and tissues                                                   

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپيوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         تکلیف فعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

Cohen, Barbara J. Medical Terminology an illustrated guide,2012  : منبع درس  
 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



  

 

 مجازی اصطالحات پزشکی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه نهم

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عملگروه آموزشی:          : پرستاری حضرت زینب )س(   هدانشکد

 01/14/99 درس :تاريخ ارائه  99-044سال تحصيلی  :  

 11-11 ساعت:                        سه شنبهروز:       اصطالحات پزشکینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04 تعداد دانشجويان  :

 سيد حنان کشفی مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 سيد حنان کشفی :مدرس دقيقه 04مدت کالس: 

 11/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                                                                                       Body Structure:  جلسهعنوان 

                                                  Learn medical terms related to body structure:   جلسههدف کلی 

 

اختصاصی:اهداف   

1. Define the main directional terms used in anatomy. 

2. Describe division of the body along three different planes. 

3. Locate the dorsal and ventral body cavities. 

4. Locate the nine divisions of the abdomen. 

5. Locate the four quadrants of the abdomen. 

6. Describe the main body positions used in medical practice. 

7. Define basic terms describing body structure. 

8. Recognize and use roots pertaining to body regions. 

9. Recognize and use prefixes pertaining to position and direction. 

10. Analyze terms pertaining to body structure in case studies.   

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپيوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         تکلیف فعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

Cohen, Barbara J. Medical Terminology an illustrated guide,2012  : منبع درس  
 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 برنامه ريزی درسی و آموزشیواحد 

 
 گروه اتاق عمل

 



  مدت زمان:      دقيقه بخش دوم درس 

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 مجازی اصطالحات پزشکی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه دهم

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عملگروه آموزشی:          : پرستاری حضرت زینب )س(   هدانشکد

 0/11/99 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلی  :  

 11-11 ساعت:                        سه شنبهروز:       اصطالحات پزشکینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04 تعداد دانشجويان  :

 سيد حنان کشفی مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 سيد حنان کشفی :مدرس دقيقه 04مدت کالس: 

 11/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                                                                                       Body Structure:  جلسهعنوان 

                                                  Learn medical terms related to body structure:   جلسههدف کلی 

 

 اهداف اختصاصی:

1. Define the main directional terms used in anatomy. 

2. Describe division of the body along three different planes. 

3. Locate the dorsal and ventral body cavities. 

4. Locate the nine divisions of the abdomen. 

5. Locate the four quadrants of the abdomen. 

6. Describe the main body positions used in medical practice. 

7. Define basic terms describing body structure. 

8. Recognize and use roots pertaining to body regions. 

9. Recognize and use prefixes pertaining to position and direction. 

10. Analyze terms pertaining to body structure in case studies.                                                      

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپيوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         تکلیف فعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

Cohen, Barbara J. Medical Terminology an illustrated guide,2012  : منبع درس  
 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

الرستاندانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



  مدت زمان:      دقيقه بخش دوم درس 

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 مجازی اصطالحات پزشکی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه يازدهم

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عملگروه آموزشی:          : پرستاری حضرت زینب )س(   هدانشکد

 11/11/99 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلی  :  

 11-11 ساعت:                        سه شنبهروز:       اصطالحات پزشکینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04 تعداد دانشجويان  :

 سيد حنان کشفی مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 سيد حنان کشفی :مدرس دقيقه 04مدت کالس: 

 11/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                                                                                                   Disease:  جلسهعنوان 

                                                                                       Learn human diseases:   جلسههدف کلی 

 

اختصاصی:اهداف   

1. List the major categories of diseases. 

2. Compare the common types of infectious organisms, and list some diseases caused by 

    each.      

3. Define and give examples of neoplasia. 

4. Identify and use word parts pertaining to diseases. 

5. Define the major terms describing types of diseases. 

6. List and define the major manifestations  

7. Analyze the disease terminology in several case studies.                                                        

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپيوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         تکلیف فعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

Cohen, Barbara J. Medical Terminology an illustrated guide,2012  : منبع درس  
 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
عملگروه اتاق   

 



  

 

 پزشکیمجازی اصطالحات  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه دوازدهم

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عملگروه آموزشی:          : پرستاری حضرت زینب )س(   هدانشکد

 18/11/99 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلی  :  

 11-11 ساعت:                        سه شنبهروز:       اصطالحات پزشکینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04 تعداد دانشجويان  :

 سيد حنان کشفی مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 سيد حنان کشفی :مدرس دقيقه 04مدت کالس: 

 11/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                                                                                                   Disease:  جلسهعنوان 

                                                                                       Learn human diseases:   جلسههدف کلی 

 

 اهداف اختصاصی:

1. List the major categories of diseases. 

2. Compare the common types of infectious organisms, and list some diseases caused by 

    each.      

3. Define and give examples of neoplasia. 

4. Identify and use word parts pertaining to diseases. 

5. Define the major terms describing types of diseases. 

6. List and define the major manifestations  

7. Analyze the disease terminology in several case studies.                                                        

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپيوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         تکلیف فعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

Cohen, Barbara J. Medical Terminology an illustrated guide,2012  : منبع درس  
 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  دقيقهمدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

  

 

 مجازی اصطالحات پزشکی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه سيزدهم

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عملگروه آموزشی:          : پرستاری حضرت زینب )س(   هدانشکد

 01/11/99 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلی  :  

 11-11 ساعت:                        سه شنبهروز:       اصطالحات پزشکینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04 تعداد دانشجويان  :

 سيد حنان کشفی مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 سيد حنان کشفی :مدرس دقيقه 04مدت کالس: 

 11/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                                                        Diagnosis and Treatment, Surgery:  جلسهعنوان 

                     Learn medical terms related to diagnosis ,treatment and surgery:   جلسههدف کلی 

 

 اهداف اختصاصی:

1. List the main components of a patient history. 

2. Describe the main methods used in examination of a patient. 

3. Name and describe nine imaging techniques. 

4. Name possible forms of treatment. 

5. Describe theories of alternative and complementary medicine and some healing 

    practices used in these fields.    

6. Describe staging and grading as they apply to cancer. 

7. Define basic terms pertaining to medical examination, diagnosis, and treatment. 

8. Identify and use the roots and suffixes pertaining to diagnosis and surgery. 

9. Interpret symbols and abbreviations used in diagnosis and treatment. 

10. Interpret a case history containing terms related to diagnosis and treatment.                  

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپيوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         تکلیف فعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

Cohen, Barbara J. Medical Terminology an illustrated guide,2012  : منبع درس  
 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 مجازی اصطالحات پزشکی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه چهاردهم

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عملگروه آموزشی:          : پرستاری حضرت زینب )س(   هدانشکد

 09/11/99 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلی  :  

 11-11 ساعت:                        سه شنبهروز:       اصطالحات پزشکینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04 تعداد دانشجويان  :

 سيد حنان کشفی مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 سيد حنان کشفی :مدرس دقيقه 04مدت کالس: 

 11/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                                                        Diagnosis and Treatment, Surgery:  جلسهعنوان 

                     Learn medical terms related to diagnosis ,treatment and surgery:   جلسههدف کلی 

 

 اهداف اختصاصی:

1. List the main components of a patient history. 

2. Describe the main methods used in examination of a patient. 

3. Name and describe nine imaging techniques. 

4. Name possible forms of treatment. 

5. Describe theories of alternative and complementary medicine and some healing 

    practices used in these fields.    

6. Describe staging and grading as they apply to cancer. 

7. Define basic terms pertaining to medical examination, diagnosis, and treatment. 

8. Identify and use the roots and suffixes pertaining to diagnosis and surgery. 

9. Interpret symbols and abbreviations used in diagnosis and treatment. 

10. Interpret a case history containing terms related to diagnosis and treatment.                  

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 انه نويدشامل ساماساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپيوتر و با استفاده از نرم افزارهايی  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         تکلیف فعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

Cohen, Barbara J. Medical Terminology an illustrated guide,2012  : منبع درس  
 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس 

الرستاندانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 مجازی اصطالحات پزشکی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه پانزدهم

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عملگروه آموزشی:          : پرستاری حضرت زینب )س(   هدانشکد

 0/10/99 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلی  :  

 11-11 ساعت:                        سه شنبهروز:       اصطالحات پزشکینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04 تعداد دانشجويان  :

 سيد حنان کشفی مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 سيد حنان کشفی :مدرس دقيقه 04مدت کالس: 

 11/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                                                                                                     Drugs:  جلسهعنوان 

  Learn drug-related terms                                                                                                                             :   جلسههدف کلی 

 

 اهداف اختصاصی:

1. Explain the difference between over-the-counter and prescription drugs. 

2. List some potential adverse effects of drugs. 

3. Explain ways in which drugs can interact. 

4. Explain the difference between the generic name and the trade name of a drug. 

5. List several drug references. 

6. Describe some of the issues involved in the use of herbal medicines. 

7. Identify and use word parts pertaining to drugs. 

8. Recognize the major categories of drugs and how they act. 

9. List some common herbal medicines and how they act. 

10. List common routes for drug administration. 

11. List standard forms in which liquid and solid drugs are prepared. 

12. Define abbreviations related to drugs and their use. 

13. Analyze the terminology related to drugs in several case studies. 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپيوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         تکلیف فعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

Cohen, Barbara J. Medical Terminology an illustrated guide,2012  : منبع درس  
 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستاندانشکده علوم   

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  دقيقهمدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 مجازی اصطالحات پزشکی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه شانزدهم

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عملگروه آموزشی:          : پرستاری حضرت زینب )س(   هدانشکد

 6/10/99 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلی  :  

 11-11 ساعت:                        سه شنبهروز:       اصطالحات پزشکینام درس )واحد(  :  

 نظری واحد:نوع 
 

 04 تعداد دانشجويان  :

 سيد حنان کشفی مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 سيد حنان کشفی :مدرس دقيقه 04مدت کالس: 

 11/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                                                                                                     Drugs:  جلسهعنوان 

        Learn drug-related terms                                                                                                                               :  جلسههدف کلی 

 

 اهداف اختصاصی:

1. Explain the difference between over-the-counter and prescription drugs. 

2. List some potential adverse effects of drugs. 

3. Explain ways in which drugs can interact. 

4. Explain the difference between the generic name and the trade name of a drug. 

5. List several drug references. 

6. Describe some of the issues involved in the use of herbal medicines. 

7. Identify and use word parts pertaining to drugs. 

8. Recognize the major categories of drugs and how they act. 

9. List some common herbal medicines and how they act. 

10. List common routes for drug administration. 

11. List standard forms in which liquid and solid drugs are prepared. 

12. Define abbreviations related to drugs and their use. 

13. Analyze the terminology related to drugs in several case studies.                                  

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 اساليد،پروژکتور،ويدئو پروژکتور و کامپيوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         تکلیف فعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

Cohen, Barbara J. Medical Terminology an illustrated guide,2012  : منبع درس  
 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 مجازی اصطالحات پزشکی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه هفدهم

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عملگروه آموزشی:          : پرستاری حضرت زینب )س(   هدانشکد

 9/10/99 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلی  :  
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 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  دقيقهمدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 


