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 بدن های سیستم از یک هر با مرتبط لغات ریشه و پسوند پیشوند، پزشکی اصطالحات اجزاء با دانشجو آشنایی :هدف کلی درس

 
 

شماره 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب( تاریخ جلسه

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

 حیطه

 اهداف

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 زمان جلسه

 و وظایف تکالیف

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

1 7/7 
 واصطالحاا   تعاریف

 کلی

 شناختی ایاله
  :بتواند دانشجو

 بافتی سلولی، سطح از پایه اصطالحات کلیات
 سیستم را نام ببرد. کل و ارگان سطح تا

 حیطه عاطفی:
برای یادگیری تعاریف و اصطالحات عالقه 

 نشان دهد.

 شناختی

 عاطفی

 

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

اسالید و صدای 

 ضبط شده
 دقیقه 90

در گفت  حضور

 و گوها

کوییز تعیین 

 سطح 

2 13/7 
اجطط ا یططط اصططالح  

 پ شکی
 شناختی ایاله

  :بتواند دانشجو

 شناختی

 عاطفی

 

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

اسالید و صدای 

 ضبط شده
 دقیقه 90

حضور در گفت 

 تکوینی و گوها

                                                 
   گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای انی، مباحثهتواند شامل: سخنریادگیری می –روش یاددهی 

  یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.
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 و مشخص را اصطالح یک مختلف قسمتهای (Prefixeپیشوند )

 ( واژه پیشوند،( .کند گذاری نام را آن سپس

 .کند تجزیه آن اجزای به را پزشکی های
 .بسازد جدید های واژه مختلف اجزای با

 ه عاطفی:حیط
برای یادگیری اجزاصطالحات عالقه نشان 

 دهد.

 گوها

 

3 19/7 
 (Rootریشه )

 

 شناختی ایاله

  :بتواند دانشجو

 و مشخص را اصطالح یک مختلف قسمتهای

 .)واژه )ریشه کند ، گذاری نام را آن سپس

مثال هایی از ریشه واژه در سیستم های  

 مختلف بدن بیان کند.

 :ایاله عاطفی
برای یادگیری ریشه های اصطالحات عالقه 

 نشان دهد.

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

اسالید و صدای 

 ضبط شده
 دقیقه 90

حضور در گفت 

 و گوها

 

4 24/7 
 Suffixeند)پسو

 

 شناختی ایاله

  :بتواند دانشجو

 و مشخص را اصطالح یک مختلف قسمتهای
 کند)پسوند( گذاری نام را آن سپس

مثال هایی از پسوند در سیستم های مختلف 
 بدن بیان کند.

 ایاله عاطفی:
 برای یادگیری پسوندها عالقه نشان دهد.

 شناختی
 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

 اسالید و صدای

 ضبط شده

 دقیقه 90

حضور در گفت 

 و گوها

 تکوینی
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5 1/8 
اصططالحاا  سیسططت  

 قلبی عروقی

 شناختی ایاله
  :بتواند دانشجو

 اصطالحات مربوط به سیستم قلبی عروقی  بشناسد.
 بتواند در این سیستم واژگان جدید بسازد. 

 حیطه عاطفی:
 برای یادگیری اصطالحات سیستم قلبی و عروقی

 عالقه نشان دهد.

 شناختی
 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

 اسالید و صدای

 ضبط شده

 دقیقه 90

حضور در گفت 

 و گوها

 

6 7/8 

اصططالحاا  سیسططت  

 اسکلتی
 

 شناختی ایاله

  :بتواند دانشجو
 سیستم اسکلتیاصطالحات مربوط به 

 بشناسد. 
 بتواند در این سیستم واژگان جدید بسازد.

 حیطه عاطفی:
عالقه  اسکلتیبرای یادگیری اصطالحات سیستم 

 نشان دهد.

 شناختی
 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

 اسالید و صدای

 ضبط شده

 دقیقه 90

حضور در گفت 

 و گوها

 تکوینی

7 14/8 

اصططالحاا  سیسططت  

 عضحنی
 

 شناختی ایاله
  :بتواند دانشجو

 را بشناسد. یعضالن سیستم اصطالحات مربوط به 
 .بتواند در این سیستم واژگان جدید بسازد 

 حیطه عاطفی:
عالقه  عضالنیبرای یادگیری اصطالحات سیستم 

 نشان دهد.

 شناختی
 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

 اسالید و صدای

 ضبط شده

 دقیقه 90

حضور در گفت 

 و گوها

 

8 21/8 

اصططالحاا  سیسططت  

 تنفسی
 

 شناختی یالها

  :بتواند دانشجو
 اصطالحات مربوط به  سیستم تنفسی را

 بشناسد.
 بتواند در این سیستم واژگان جدید بسازد. 

 حیطه عاطفی:

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

 اسالید و صدای

 ضبط شده

 دقیقه 90

ور در گفت حض

 و گوها
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عالقه  تنفسیبرای یادگیری اصطالحات سیستم 
 نشان دهد.

9 28/8 
اصططالحاا  سیسططت  

 گوارش غدد

 شناختی ایاله

  :بتواند دانشجو
 اصطالحات مربوط به سیستم گوارش را

 بشناسد.
 بتواند در این سیستم واژگان جدید بسازد. 

 حیطه عاطفی:
عالقه  گوارش غددبرای یادگیری اصطالحات سیستم 

 نشان دهد.

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

 اسالید و صدای

 ضبط شده

 دقیقه 90

حضور در گفت 

 و گوها

 تکوینی

10 4/9 
اصططالحاا  سیسططت  

 مغ  و اعصاب

 شناختی ایاله

  :بتواند دانشجو
اصطططالحات مربططوط بططه سیسططتم ماططز و اع ططا  را 

 بشناسد.
 بتواند در این سیستم واژگان جدید بسازد. 

 حیطه عاطفی:
 ماز و اع ا ی اصطالحات سیستم برای یادگیر

 عالقه نشان دهد.

 شناختی
 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

 اسالید و صدای

 ضبط شده

 دقیقه 90

حضور در گفت 

 و گوها

 

11 11/9 
اصططالحاا  سیسططت  

 اورولوژی) مردان(

 شناختی ایاله
  :بتواند دانشجو

را اصطالحات مربوط بطه سیسطتم اورولطوژی مطردان 
 بشناسد.

 بتواند در این سیستم واژگان جدید بسازد. 
 حیطه عاطفی:

عالقه  اورولوژیبرای یادگیری اصطالحات سیستم 
 نشان دهد.

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

 اسالید و صدای

 ضبط شده

 دقیقه 90

حضور در گفت 

 و گوها

 

اصططالحاا  سیسططت   18/9 12
 شناختی ایاله

  :بتواند دانشجو

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش
 اسالید و صدای

 دقیقه 90
حضور در گفت 

 تکوینی
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را  سیستم پوسط  و سطوگت ی اصطالحات مربوط به پوست و سوختگی
 بشناسد.

 بتواند در این سیستم واژگان جدید بسازد. 
 حیطه عاطفی:

 پوس  وسوگت یبرای یادگیری اصطالحات سیستم 
 عالقه نشان دهد.

در بخش گفت و 

 گوها

 

شده ضبط  و گوها 

13 25/9 
اصططالحاا  سیسططت  

 اورولوژی) زنان(

 شناختی ایاله

  :بتواند دانشجو
اصطالحات مربوط به سیستم تناسلی و ادراری  زنان 

 را بشناسد.
 .بتواند در این سیستم واژگان جدید بسازد 

 حیطه عاطفی:
قه عالاورولوژی برای یادگیری اصطالحات سیستم 

 نشان دهد.

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

 اسالید و صدای

 ضبط شده

 دقیقه 90

حضور در گفت 

 و گوها

 

14 2/10 
اصططالحاا  سیسططت  

 ENTچش  و 

 شناختی ایاله

  :بتواند دانشجو
را  ENTچشطم و  سطتمیس اصططالحات مربطوط بطه

 بشناسد.
 .بسازد بتواند در این سیستم واژگان جدید 

 حیطه عاطفی:
 ENTچشم و برای یادگیری اصطالحات سیستم 

 عالقه نشان دهد.

 شناختی
 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

 اسالید و صدای

 ضبط شده

 دقیقه 90

حضور در گفت 

 و گوها

 تکوینی

15 9/10 
اصططالحاا  سیسططت  

 فط صور 

 شناختی ایاله
  :بتواند دانشجو

 را بشناسد. فک صورت ستمیسط به اصطالحات مربو
 .بتواند در این سیستم واژگان جدید بسازد 

 حیطه عاطفی:
 فک و صورتبرای یادگیری اصطالحات سیستم 

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

 اسالید و صدای

 ضبط شده

 دقیقه 90

حضور در گفت 

 و گوها
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 عالقه نشان دهد.

16 15/10 
  رایططط  و اختصطططارا
 کاربردی

 شناختی ایاله

  :بتواند دانشجو
انواع اگت ار های موجود در پرونده ها و اگت ارات 

 رایج در اتاق عمل را  بشناسد.
 حیطه عاطفی:
 عالقه نشان دهد. انواع اگت ارات رایجبرای یادگیری 

 شناختی
 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

 اسالید و صدای

 ضبط شده

 دقیقه 90

حضور در گفت 

 و گوها

 تکوینی

       آزمون پایان ترم  17
آزمون پایان  

 ترم

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه میباقی %80کل نمره با استفاده از کوئیز و  %20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 هکل نمر %80   آزمون پایان ترم
 کل نمره %20  کوئیز و تکالیف درسی
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