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ضوبرُ 

 جلسِ

تبریخ 

 ِجلس
 اّذاف هیبًی  )رئَض هطبلت(

اّذاف ٍیصُ )ثر اسبض سِ حیطِ اّذاف آهَزضی: ضٌبختی، 

 عبطفی، رٍاى حرکتی(

طجقِ ّر 

 حیطِ

 رٍش یبددّی

 یبدگیری

هَاد ٍ ٍسبیل 

 آهَزضی
 زهبى جلسِ

تکبلیف 

 داًطجَ
 ارزضیبثیًحَُ
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یک  اصلیعٌبصرآضٌبیی ثب 

  پسضکی لغت
Basic Elements of a 

Medical Word 
 

 

 

 

 

 دانشجو قادر باشد:

 حیطِ ضٌبختی -الف
 .ًام تثرد لغات پسشکی را تشکیل دٌّذُ ػٌاصر اصلی -1
 .تَضیح دّذرا پسشکی  لغات گاًِ 4اجسای  -2
 تسازد. ، کلواتیتا استفادُ از ػٌاصر اصلی لغات پسشکی -3
 هتي کتاب را تا تلفظ صحیح تخَاًذ. -4
 قرائت ًوایذ.سة سرػت هٌا هتي کتاب را تا -5
 درک ًوایذ.هتي قرائت شذُ را تخَتی  -6

 حیطِ عبطفی -ة
 تذقت تِ هطالة درس تَجِ کٌذ. -1
 در قرائت هطالة پیشقذم شَد. -2
 درخَاست قرائت درس ًوایذ.  -3

 -ضٌبختی

 عبطفی

حل  -سخٌراًی

 توریي

دیتبپرٍشکتَر ٍ 

 -پبٍرپَیٌت

 -ٍایت ثرد

 هبشیک ٍ کتبة

 سبعت 2

آهبدگی جْت 

کَئیس در جلسِ 

 آیٌذُ،

 اًجبم تکبلیف

 سٌجص آغبزیي

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص ي پبسخ  –حل مسئلٍ  –گريَی کًچک، ومبیطی  –ای تًاوذ ضبمل: سخىراوی، مببحثٍیبدگیری می –ريش یبددَی   


یب تراکمی )پبیبن یک ديرٌ یب مقطع آمًزضی بب َذف قضبيت در مًرد تسلط  ویبب َذف ضىبسبیی قًت ي ضعف داوطجًیبن( ي آزمًن پبیبای یب تکًیىی )در فرایىذ تذریس تًاوىذ بٍ صًرت آزمًن يريدی )آگبَی از سطح آمبدگی داوطجًیبن( مرحلٍَب بر اسبس اَذاف میآزمًن  

 داوطجًیبن( برگسار گردد.
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یک  آضٌبیی ثب عٌبصراصلی

  )اداهِ...( پسضکی لغت
Basic Elements of a 

Medical Word 
 

 دانشجو قادر باشد:

 حیطِ ضٌبختی -الف
 اشکال ترکیثی لغات را تشٌاسذ. -1
 پسًَذ ّا را در داخل هتي تشخیص دّذ. -2
 ًذ ّا را تیاى کٌذ. کارترد پسَ  -3
 پیشًَذ ّا را  تشخیص دّذ. -4
 کارترد پیشًَذ ّا را  را رکر کٌذ.  -5
 قَاًیي ایجاد لغات پسشکی را ًام تثرد. -6
 هتي کتاب را تا تلفظ صحیح تخَاًذ. -7
 هتي کتاب را تا سرػت هٌاسة قرائت ًوایذ. -8
 هتي قرائت شذُ را تخَتی درک ًوایذ. -9

 حیطِ عبطفی -ة
 تذقت تِ هطالة درس تَجِ کٌذ. -1
 در قرائت هطالة پیشقذم شَد. -2
 درخَاست قرائت درس ًوایذ.  -3

 -ضٌبختی

 عبطفی

حل  -سخٌراًی

 توریي
 

دیتبپرٍشکتَر ٍ 

 -پبٍرپَیٌت

 -ٍایت ثرد

 هبشیک ٍ کتبة

 سبعت 2

آهبدگی جْت 

کَئیس در جلسِ 

 آیٌذُ،

 

 ارزضیبثی تکَیٌی
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 آضٌبیی ثب پسًَذ ّب

Suffixes 

 

 

 دانشجو قادر باشد:

 حیطِ ضٌبختی -الف
 هثالْایی از پسًَذ ّای هرتَط تِ جراحی تیاى کٌذ. -1
 هثالْایی از پسًَذ ّای هرتَط تِ تشخیص تیواری ّا را تیاى کٌذ. -2
 هثالْایی از پسًَذ ّای هرتَط تِ آسیة شٌاسی تیاى کٌذ. -3
 هتي کتاب را تا تلفظ صحیح تخَاًذ. -4
 را تا سرػت هٌاسة قرائت ًوایذ.هتي کتاب  -5
 هتي قرائت شذُ را تخَتی درک ًوایذ. -6

 حیطِ عبطفی -ة
 ترای پاسخ تِ سَاالت کالسی پیشقذم شَد -1
 در هثاحت کالسی هشارکت ًوایذ. -2

 -ضٌبختی

 عبطفی

حل  -سخٌراًی

 توریي

دیتبپرٍشکتَر ٍ 

 -پبٍرپَیٌت

 -ٍایت ثرد

 هبشیک ٍ کتبة

 زضیبثی تکَیٌیار اًجبم تکبلیف سبعت 2
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 دانشجو قادر باشد:

 حیطِ ضٌبختی -الف
ًحَُ ارتثاط  اشکال ترکیثی ٍ ریشِ لغات را تِ اًَاع هتؼذد پسوًَذ   -1

 ّا تذاًذ.  
 اًَاع پسًَذ ّا را ًام تثرد. -2
یگر را از یکوذ   کٌٌوذُ  کَچو   ٍ سواز  اسون  ساز، صفت پسًَذّای -3

 -ضٌبختی

 عبطفی

حل  -سخٌراًی

 توریي

دیتبپرٍشکتَر ٍ 

 -پبٍرپَیٌت

 -ٍایت ثرد

 هبشیک ٍ کتبة

 سبعت 2

آهبدگی جْت 

کَئیس در جلسِ 

 آیٌذُ،

 ارزضیبثی تکَیٌی
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 آضٌبیی ثب پسًَذ ّب)اداهِ...(

Suffixes 
 

 تشخیص دّذ.
 شذُ را تذرستی تلفظ ًوایذ.   ارائِ پسشکی اصطالحات -4
 هتي کتاب را تا سرػت هٌاسة قرائت ًوایذ. -5
 هتي قرائت شذُ را تخَتی درک ًوایذ. -6

 حیطِ عبطفی -ة
 تذقت تِ هطالة درس تَجِ کٌذ. -1
 در قرائت هطالة پیشقذم شَد. -2
 درخَاست قرائت درس ًوایذ.  -3
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 آضٌبیی ثب پیطًَذ ّب

Prefixes 
 

 دانشجو قادر باشد:

 حیطِ ضٌبختی -الف
 کارترد پیشًَذ ّا را در اصطالح شٌاسی پسشکی تَضیح دّذ. -1
ًحَُ تغییرات هؼاًی ی  لغت پسشکی تا استفادُ از ی  پیشوًَذ را   -2

 تَضیح دّذ.
 هتي کتاب را تا تلفظ صحیح تخَاًذ. -3
 هتي کتاب را تا سرػت هٌاسة قرائت ًوایذ. -4
 هتي قرائت شذُ را تخَتی درک ًوایذ. -5

 حیطِ عبطفی -ة
 در هثاحت کالسی هشارکت فؼال ًوایذ.-1
 در قرائت هطالة پیشقذم هی شَد. -2
 تِ کرات درخَاست قرائت درس ًوایذ.  -3

 -ضٌبختی

 عبطفی

حل  -سخٌراًی

 توریي

دیتبپرٍشکتَر ٍ 

 -پبٍرپَیٌت

 -ٍایت ثرد

 هبشیک ٍ کتبة

 ارزضیبثی تکَیٌی اًجبم تکبلیف سبعت 2
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 هِ....(آضٌبیی ثب پیطًَذ ّب)ادا

Prefixes 

 

 دانشجو قادر باشد:

 حیطِ ضٌبختی -الف
، اًوذازُ گیوری ٍ جْوت یواتی را تَضویح      ، تؼذادپیشًَذ ّای هکاى -1

   دّذ.
، اًوذازُ گیوری ٍ جْوت    ، تؼوذاد ترای ّری  از پیشًَذ ّای هکواى   -2

   یاتی هثالی ارائِ دّذ.
 هتي کتاب را تا تلفظ صحیح تخَاًذ. -3
 سرػت هٌاسة قرائت ًوایذ.هتي کتاب را تا  -4
 هتي قرائت شذُ را تخَتی درک ًوایذ. -5

 حیطِ عبطفی -ة
 تذقت تِ هطالة درس تَجِ کٌذ. -1
 در قرائت هطالة پیشقذم شَد. -2
 تِ کرات درخَاست قرائت درس ًوایذ.  -3

 -ضٌبختی

 عبطفی

حل  -سخٌراًی

 توریي

دیتبپرٍشکتَر ٍ 

 -رپَیٌتپبٍ

 -ٍایت ثرد

 هبشیک ٍ کتبة

 سبعت 2

آهبدگی جْت 

کَئیس در جلسِ 

 آیٌذُ،

 ارزضیبثی تکَیٌی



 

 حیذریِترثت  علَم پسضکی داًطگبُ پسضکی ٍ تَسعِ آهَزش بتهرکس هطبلع          
 

 تِ سَاالت تا اشتیاق پاسخ دّذ. -4
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 سبختبر ثذىآضٌبیی ثب 

Body Structure 

 دانشجو قادر باشد:

 حیطِ ضٌبختی -الف
 هتي کتاب را تا تلفظ صحیح تخَاًذ. -1
 هتي کتاب را تا سرػت هٌاسة قرائت ًوایذ. -2
 شذُ را تخَتی درک ًوایذ.هتي قرائت  -3

 حیطِ عبطفی -ة
 در هثاحت کالسی هشارکت فؼال ًوایذ. -1
 در قرائت هطالة پیشقذم هی شَد. -2
 تِ کرات درخَاست قرائت درس هی ًوایذ.  -3

 -ضٌبختی

 عبطفی

حل  -سخٌراًی

 توریي

دیتبپرٍشکتَر ٍ 

 -پبٍرپَیٌت

 -ٍایت ثرد

 هبشیک ٍ کتبة

 ی تکَیٌیارزضیبث اًجبم تکبلیف سبعت 2
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 سیستن پَضطی ثذىآضٌبیی ثب 

Integumentary 

System 

 دانشجو قادر باشد:

 حیطِ ضٌبختی -الف
 هتي کتاب را تا تلفظ صحیح تخَاًذ. -1
 هتي کتاب را تا سرػت هٌاسة قرائت ًوایذ. -2
 هتي قرائت شذُ را تخَتی درک ًوایذ. -3

 حیطِ عبطفی -ة
 ًوایذ.در هثاحت کالسی هشارکت فؼال  -1
 در قرائت هطالة پیشقذم هی شَد. -2
 تِ کرات درخَاست قرائت درس هی ًوایذ.  -3

 -ضٌبختی

 عبطفی

حل  -سخٌراًی

 توریي

دیتبپرٍشکتَر ٍ 

 -پبٍرپَیٌت

 -ٍایت ثرد

 هبشیک ٍ کتبة

 سبعت 2

آهبدگی جْت 

کَئیس در جلسِ 

 آیٌذُ،

 ارزضیبثی تکَیٌی

9   
، جوغ تٌذی هطالة کالسی

 ترماهتحاى پایاى 

 اًتظار هی رٍد داًشجَ تتَاًذ،
ّذف از ارائِ ایي ٍاحذ درسی را تِ خَتی درک کردُ  -

 تاشذ.
 تا اًگیسُ ٍ اشتیاق در اهتحاى پایاى ترم شرکت کٌذ. -

-شٌاختی
 121 - حل هسئلِ  ػاطفی

حل هسبئل 

 دادُ ضذُ
 آزهَى پایاًی

 ًحَُ ارزضیبثی:
 گردد. امتحبن پبیبن ترم محبسبٍ میبر طبق مبوذٌ % ببقی02ستفبدٌ از تکبلیف کالسی ي % کل ومرٌ بب ا02ارزضیببی بٍ صًرت کتبی کٍ 

 ًحَُ هحبسجِ ًورُ کل:

 % کل ومر02ٌ   آزمًن پبیبن ترم
 % کل ومر02ٌ  تکبلیف کالسی

 هٌبثع:
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