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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Plan) فرم طرح دوره                      

                                                                                                                                                                                                       

 زبان تخصصی:  نام درس

 نظریواحد  1تعداد واحد: 

فوریت های رشته تحصیلی: 
 پزشکی

 

مقطع تحصیلی دانشجویان: 
 کارشناسی

 

محل برگزاری: 
سامانه  -اسکای روم

 نوید

 

دکتر مدرس: 
 حجت شفائی

 

-1400دوم  نیمسال تحصیلی:
1401 

پرستاری و  نام دانشکده:
 مامایی

فوریت های  گروه آموزشی:
 پزشکی

 روز و ساعت برگزاری: 

 18-20شنبه ها ساعت 

 

تلفن و روزهای 
تماس: 

09153015214- 
شنبه تا چهارشنبه 

 12-14ساعت

 آدرس دفتر:
 -تربت حیدریه

دانشکده 
پرستاری و 

گروه  -مامایی
فوریت های 

 پزشکی

 

 آدرس ایمیل:

Shafaeeh1@thums.ac.ir 

 

 به ویژه واژه های رایج در فوریت های پیش بیمارستانیآشنایی دانشجو با اصطالحات پزشکی، ترجمه و درک مفاهیم متون پزشکی  هدف کلی درس:

 اهداف اختصاصی درس: 

 دانشجو بتواند:

mailto:Shafaeeh1@thums.ac.ir
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 اختصارات متداول در فوریت های پزشکی را معرفی نماید.-1

 پیش وندها و پس وندهای مصطلح در فوریت های پزشکی را شرح دهد.-2

 با ترجمه و درک مطلب متون پزشکی و تصمیم گیری بر اساس محتوای متن آشنا شود.  -3

 

  :منابع اصلی درس٭

1. Cohen, Barbara J., and Ann DePetris. Medical terminology: An illustrated guide. Lippincott Williams & Wilkins, 2013. 

2. Bledoe, Bryan E, Porter S etal. Intermediate emergency care principles and practice. Upper saddle River: Pearson Hall. Co 2004. 

3. Paramedic Files relate to prehospital care and emergencies. 

 

 

  :درس یفرع منابع

 نقش ایفای گروهی، بحث پاسخ، و پرسشی، سخنران: سیتدر روش

 

 مسوولیت های فراگیران:

 دانشجو بایستی:

 به صورت منظم و فعال در کالس های درس شرکت نماید. 

 منابع معرفی شده برای درس را مطالعه کند.
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 تکالیف محوله را در تاریخ معین انجام دهد

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:٭

                                        نمره 3امتحان میان ترم:      نمره   2   تکالیف: الف( در طول دوره )کوئیز، تکالیف،امتحان میان ترم...(:                        

                                                                                                        نمره 15       امتحان نهایی: ب( پایان دوره:                  

 

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

 دستورالعمل های ابالغی دانشگاه است.دانشجو بایستی قبل از استاد در کالس درس حضور داشته باشد. تاخیر حضور در کالس قابل قبول نیست. غیبت در کالس بر اساس 

 

 1400-1401نیمسال دوم  زبان تخصصی جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

آمادگی الزم دانشجویان قبل 

 از شروع کالس
 ردیف تاریخ ساعت عنوان مدرس

Reading lessons - 

homework 

 
Dr Shafaee Paramedic Terms and Abbreviations 18-20 2022/02/20 1 

Reading lessons - 

homework 
Dr Shafaee The Respiratory system 18-20 2022/02/26 2 



 

4 

 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

Reading lessons - 

homework 
Dr Shafaee The Cardiovascular system  18-20 2022/03/05 3 

Reading lessons - 

homework 
Dr Shafaee The skeletal system 18-20 2022/03/12 4 

Reading lessons - 

homework 
Dr Shafaee The muscular system 18-20 2022/03/19 5 

Reading lessons - 

homework 
Dr Shafaee 

The Nervous System and Behavioral 

Disorders 
18-20 2022/04/14 6 

Reading lessons - 

homework 
Dr Shafaee 

Initial Evaluation of the Trauma Patient 
18-20 2022/04/21 7 

Reading lessons - 

homework 
Dr Shafaee 

EMS Systems: Roles, Responsibilities, and. 

Professionalism 18-20 2022/04/28 8 

  Final Exam    

 

 1401اردیبهشت  17شنبه تاریخ امتحان میان ترم:      ٭

 1401تیرماه  11-26      تاریخ امتحان پایان ترم:٭

 سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:٭

 

 

 


