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 معرفی درس:
 

 اختالالت و ها بیماری توصیف برای که پزشکی اصطالحات و واژگان مجموعه به پزشکی زبان یا پزشکی شناسی اصطالح

 که است مخصوص نامه واژه یک پزشکی اصطالحات همچنین .شود می اطالق میرود کار به انسان بدن اجزای و بالینی

 های واژه اصطالحات .کنند ایجاد کارآمد و صحیح ارتباط بتوانند تا شود می استفاده بهداشتی مراقبت متخصصان توسط

 خاص طور به خون فشار اصطالح مثال برای.اند شده انتخاب خاص مفهوم یک بیان برای که هستند کاربردی پر و ساده

 ها پسوند و ها پیشوند ترکیب وسیله به پزشکی اصطالحات .دارد اشاره محیطی و مرکزی های شریان در فشار افزایش به

 ساخت در .شوند می گرفته عاریت به التین یا و یونانی های زیان از معموال کلمات ریشه .شوند می ساخته کلمات ریشه با

 کلمات ریشه مطالعه .شود می ها واژه آوایش در سادگی ایجاد باعث که رود می کار به شناختی زبان قواعد جدید های واژه

 اتاق عملمقطع و رشته تحصیلی:                                      اتاق عمل گروه آموزشی:   پرستاری و مامایی               دانشکده :

 2 :  تعداد واحد اصطالحات اتاق عمل :  نام درس

 نظری نوع واحد :

 17-15 سه شنبهروز و ساعت برگزاری کالس:    - پیش نیاز:

 سامانه نوید مکان برگزاری:

                                              سید علی حسینی مسئول برنامه : 

 alihosseini@larums.ac.ir آدرس پست الکترونیکی:                                                          1224255:  دانشکده شماره تماس

                     سید علی حسینی مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 alihosseini@larums.ac.ir آدرس پست الکترونیکی:                                                        1224255شماره تماس دانشکده:      

 سید علی حسینیتهیه و تنظیم : 

 8/6/5411 بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 بهداشتی مراقبان کلیه .باشد می یکنواخت و هماهنگ صورت به جهان سراسر در کلمات این .شود می بررسی شناسی ریشه در

 طبق که باشد می عمل اتاق دانشجویان جهت پزشکی اصطالحات درس .هستند پزشکی اصطالحات شناخت نیازمند درمانی و

 و کلمات ریشه ها، پسوند ها، پیشوند دانشجویان درس این در .گردد می ارائه اول نیمسال در بهداشت وزارت کوریکولوم

 می فرا رود می کار به انسان بدن اجزای و بالینی اختالالت و ها بیماری توصیف برای که پزشکی اصطالحات و واژگان

 .گیرند

 

 عناوین كلی این درس شامل موارد زیر می باشد :
 

 

Chapter 1: Concepts of Medical Terminology 

Chapter 2: Suffixes 

Chapter 3: Prefixes 

Chapter 4: Cells, Tissues, and Organs 

Chapter 5: Body Structure 

Chapter 6: Disease 

Chapter 7: Diagnosis and Treatment, Surgery 

Chapter 8: Drugs 
 

 ف كلیاهدا

 )پزشکی اصطالحات در ها واژه ساخت اجزای ها ) پسوند و ها پیشوند ها، واژه ریشه یادگیری
 

 اهداف اختصاصی 

 

 :بتواند باید دانشجو

 واژه ریشه و پسوند پیشوند، )کند گذاری نام را آن سپس و مشخص را اصطالح یک مختلف قسمتهای(. 

 کند تجزیه آن اجزای به را پزشکی های واژه. 

 بسازد جدید های واژه مختلف اجزای با. 

 
 :کلی هدف

 سیستم کل و ارگان سطح تا بافتی سلولی، سطح از پایه اصطالحات کلیات یادگیری

 

 :اختصاصی اهداف
 :بتواند باید دانشجو

 کند تفکیک هم از را  )سیستمی سطح تا سلولی سطح از ( بدن مختلف سطوح به مربوط مختلف اصطالحات معنی. 

 بسازد سیستمی سطح تا سلولی سطح از ( بدن مختلف سطوح برای را جدیدی های واژه(. 

 کند پیاده انسان اسکلتی سیستم در را فوق موارد. 

 کند شناسایی را بافت و سلول به مربوط پزشکی اختصارات. 

 
 :کلی هدف



 ایمنی، و خون ادراریتناسلی، عروق، و قلب تنفس، گوارش، : شامل انسان بدن مختلف های دستگاه در اصطالحات کاربرد یادگیری

 های دستگاه و ها جراحی انواع درمان، تشخیص، ها، بیماری به مربوط اصطالحات و پوست گانه، پنج حواس اعصاب، و مغز غدد،

 .پزشکی

 
 اختصاصی اهداف: 

 :بتواند باید دانشجو

 دهد ها تشخیص دستگاه سایر از و شناسایی را )گوارش دستگاه مثال( بدن از خاصی دستگاه به مربوط اصطالحات. 

 بسازد را بدن از خاص دستگاه به مربوط جدید های واژه. 

 دهد ارتااط دستگاه آن آناتومیک ناحیه به را دستگاه هر به مربوط پزشکی اصطالحات. 

 از و شناسایی را )گوارش مثال( بدن از خاصی دستگاه های جراحی و ها بیماری به مربوط اصطالحات 

 دهد تشخیص بدن های دستگاه سایر. 

 بسازد را بدن از خاصی دستگاه به مربوط جدید های واژه. 

 کند تفکیک اختصارات بقیه از و شناسایی را بدن دستگاه هر به مربوط پزشکی اختصارات. 

 آن کاربرد و بشناسد را بیمارستان و کلینیک در استفاده مورد پزشکی های دستگاه به مربوط های واژه 

 دهد تشخیص هم از واژه اساس بر را ها. 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                                     مجازی               تركیبی                            

 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
 و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید کامپیوتره، اتلفن همر 

 

 

 

  :منابع درسی 

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

  کنید:در صورت وجود جدول زیر را تکمیل 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

Cohen, Barbara J. Medical Terminology an illustrated guide,2012 Units 1-10 
 

 

 



  : محتوی درسی
 

 

 

 ارزشیابی دانشجویان

 نمره بارم موارد ارزشیابی

 9 آزمون میان ترم

 9 آزمون پایان ترم

 2 تکالیف و سایر فعالیت ها

 
 

 مقررات 

 01 

 3   

 

 

 تاریخ ارائه

20700000107Concepts of Medical 

Terminology 
 

27700000107Concepts of Medical 

Terminology
  

6700000107Suffixes 

 
  

 *نوع محتوا

مشخصات شامل عنوان و 

 مؤلفین/

 کنندگانتهیه

 توضیحات
بودن فایل برای  آماده

 ** اریذبارگ

 نرم از استفاده با شده مجازی فایل

 نوید سامانه در ایت اسنگ افزار

 The videos will be سید علی حسینی 

recorded using Snagit and 

Camtesia.   
 

 ههر هفته در سامان

 گرددیم یبارگذار



01700000107Suffixes    

0800000107Suffixes   

00800000107Prefixes    

08800000107Prefixes 

21800000107Cells, Tissues, and 

Organs
 

2900000107Cells, Tissues, and 

Organs
 

9900000107Body Structure 

06900000107Body Structure  

21900000107Disease  

10900000107Disease 

70000000107Diagnosis and 

Treatment, Surgery
 

000000000107Diagnosis and 

Treatment, Surgery
 

200000000107Drugs 

280000000107Drugs 

10000000107  Review 



 

 


