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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Plan) فرم طرح دوره                      

                                                                                                                                                                                                       

                انگلیسی تخصصی زبان:  نام درس

 واحد  2تعداد واحد: 

  مامائیرشته تحصیلی: 

 

مقطع تحصیلی دانشجویان: 
  کارشناسی

 

محل برگزاری: 
اسکای روم و سامانه 

  حضوری–نوید 

 

دکتر  مدرس:
 مروارید ایرانی 

 

 1400دوم  نیمسال تحصیلی:

 مامایی گروه آموزشی:  پرستاری و مامایینام دانشکده:
 روز و ساعت برگزاری: 

  12ساعت –شنبه 

تلفن و روزهای 
تماس: 

05152229202 

 42-هر روز ساعت 

 آدرس دفتر:

دانشکده پرستاری و 
خیابان  –مامایی 
 رازی 

 

 آدرس ایمیل:

Irani.morvarid@gmail.com 

 

 هدف کلی درس:

همچنین توانايی و مامايی و اين درس به منظور آشنا ساختن دانشجويان با منابع علمی و لغات و اصطالحات مورد لزوم و پیشوندها و پسوندها در رابطه با کلمات پزشکی 
 شودای  ارائه میگیری از کتب و مجالت علمی در ارتباط با حرفه مامايی  به منظور ارتقا سطح دانش حرفهدرک مفاهیم و بهره

 اهداف اختصاصی درس: 

 :باشند قادر دانشجويان کالس اين پايان از پس رودمی انتظار
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 نظور بهره گیری از کتب و مجالت علمی آشنا شوند.با متون علمی ،لغات و اصطالحات تخصصی حرفه خود به م

 استفاده کنند .  خود حرفه ارتقا جهت در بتوانند از کتب تخصصی مامايی و زنان انگلیسی زبان

 بتوانند از مقاالت علمی مامايی انگلیسی زبان در جهت ارتقا حرفه خود استفاده کنند. 
  

  :منابع اصلی درس٭

 و مقاالت علمی مامايی کتب تخصصی مامايی و زنان
- Cohen BJ, DePetris A. Medical terminology: an illustrated guide. Lippincott Williams & Wilkins; 2013 Feb 8. 

-Suffixes, Prefixes & Roots in Medicine 

-English for Students of Medicine I (ESM) 2001 

-Chabner DE. Medical Terminology: A Short Course/by Davi-Ellen Chabner. 

)English For Midwifery Studentsجنتی حسينی،يدهللا شاه خاکی،زهره( 

 

 : سیتدر روش

 ، مطالعه انفرادی سخنرانی ، بحث گروهی ، کنفرانس کالسی ، پرسش و پاسخ

 مسوولیت های فراگیران:

 نمره  2ارائه  کالسی یک مورد تحقیق   مرتبط با موضوع درس 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:٭
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 نمره 7رم:الف( در طول دوره )کوئیز، تکالیف،امتحان میان ترم...(:                                                                       با

 نمره 13بارم:                  ب( پایان دوره:                                                                                                               

 

 سیاست مسوول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در کالس درس:٭

 :باشد می زیر شرح بهدانشجو درکالس درس  نحوه برخورد با غیبت غیر موجه 

 یک جلسه غیبت غیر موجه قابل بخشش  -

 جلسه غیبت غیر مجاز کسر یک نمره  2 -

 سه جلسه غیبت غیر مجاز  حذف درس  -
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 1400نیمسال دوم  مامایی در قانونی پزشکی و حقوق جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

آمادگی الزم 

قبل از دانشجویان 

 شروع کالس

 ردیف تاریخ ساعت عنوان مدرس

مطالعه رفرنس های اعالم 

 شده 
 دکتر ايرانی

Explain Course Plan 

Concept of medical 

terminology1(purpose of 

medical terminology -word 

parts-root-suffix-prefix) 

2-4 1400/12/14 1 

مطالعه  –مطالعه کتاب 

 جلسه اول 
 ايرانی دکتر

Concept of medical terminology 

(pronunciatians Acronym  and 

abbravation-medical dictionary )  

chapter review 

2-4 1400/12/21 2 

مطالعه  –مطالعه کتاب 

 جلسات قبلی 
 ايرانی دکتر

chapter 2: Suffix1 

Give examples of how suffixes are 

used   to convert  terms into (noun-

adjectives-plurals) 

2-4 1400/12/28 3 

مطالعه  –مطالعه کتاب 

 جلسات قبلی
 ايرانی دکتر

Suffix2 

chapter review 2-4 14/01/1401  4 

مطالعه  –مطالعه کتاب   Chapter3:prefixes1 ايرانی دکتر

Identify and define some of prefixes 
2-4 21/01/1401 5 
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 used in medical terminology جلسات قبلی

مطالعه  –مطالعه کتاب 

 جلسات قبلی
 ايرانی دکتر

 Prefixes2 

Use prefixes to form word used in 

medical terminology 

Analyze the prefixes used in case 

study  

chapter review 

2-4 28/01/1401 6 

مطالعه  –مطالعه کتاب 

 جلسات قبلی
 ايرانی دکتر

Female  reproductive tract ,and  

the function of each part  2-4 3/02/1401 7 

 مطالعه – کتاب مطالعه

 قبلی جلسات
 ایرانی دکتر

Structure and function of 

mammary gland 2-4 10/02/1401 8 

  Menstrual cycle and   types of 

contraception  
2-4 1401/02/17 9 

مطالعه  –کتاب مطالعه 

 جلسات قبلی
 ايرانی دکتر

Some disorders of reproductive 

system  2-4 1401/02/24 10 

مطالعه  –مطالعه کتاب 

 جلسات قبلی
 ايرانی دکتر

Fertilization  and  placenta  
2-4 1401/03/1 11 

مطالعه  –مطالعه کتاب 

 جلسات قبلی
 ايرانی دکتر

Three stages of childbirth 
2-4 1401/03/8 12 

مطالعه  –مطالعه کتاب   Use roots pertaining to female ايرانی دکتر

reproductive system,pregnancy , 
2-4 1401/03/15 13 
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   and birth جلسات قبلی

 مطالعه – کتاب مطالعه

 قبلی جلسات
 ایرانی دکتر

Some disorder of pregnancy , 

and birth 2-4 1401/03/22 14 

 مطالعه – کتاب مطالعه

 قبلی جلسات
 ایرانی دکتر

Abbreviation used in referring to 

reproduction 2-4 1401/03/29 15 

 مطالعه – کتاب مطالعه

 قبلی جلسات
 ایرانی دکتر

Analyze the medical terms in 

several case studies concerning 

the female reproductive system, 

pregnancy and birth 

2-4 1401/04/5 16 

 

 4/1401/..تاریخ امتحان پایان ترم:٭                                18/02/1401: یخ امتحان میان ترمتار٭

 سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:٭

 قبل از ورود به کالس گوشیها سایلنت و یا خاموش باشد . 

 کن داشته باشند .  جلسات در اسکای روم دسترسی سریع و راحت به میکروفن و وبدر صورت برگزاری 

 در صورت بارگزاری مطالب در  سامانه نوید به مدت یک هفته فرصت برای مطالعه آن جلسه و انجام تکلیف مربوطه دارند .  

 

 


