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اصطالحات ي ياشگان پسشکی تفُمذ ي تٍ کارترد ي راجغ تٍ مًضًػات پسشکی  ،تفُمذ تخًاوذ ي تٍ زتان اوگلیسی داوشجً تتًاوذ متًن پسشکی را َذف کلی:

 صحثت کىذ.تٍ زتان اوگلیسی 
 

 وًشتٍ شًد. مُارتی ٬وگرشی ٬شىاختیتر اساس حیطٍ َای   اَذاف اختصاصی:

 :خًاَذ تًددر پایان ديرٌ داوشجً قادر 

 

 حیطٍ شىاختی

 کلمات مرتًط تٍ مًضًػات درسی را تٍ درستی تجسیٍ يتحلیل کىذ. -1

 تمامی پیشًوذ ي پسًوذ َا ي ریشٍ ياشگان پسشکی تٍ زتان اوگلیسی را تا مؼاوی اوُا تشىاسذ. -2

 فرا گیرد. را ياشگان ي اصطالحات داوشگاَی پسشکی -3

 

 حیطٍ وگرشی

 .ياَمیت زتان اوگلیسی را در فؼالیت َای درسی درک کىذ شرکت ومایذ تٍ زتان اوگلیسی در تحث َای گريَی-1

 تحث ي گفتگً ومایذ. تٍ اوگلیسی در مًرد مثاحث مطرح شذٌ در کالس مطالؼٍ ومًدٌ ي تا َمکالسان خًد-2

 .تکالیف خًد را تٍ دقت ي در مُلت تؼییه شذٌ اوجام دَذ-3

 

 حیطٍ مُارتی

 متًن مختلف در مًرد مًضًػات ارائٍ شذٌ در سر فصل را تٍ زتان اوگلیسی تخًاوذ ي تا سرػت مىاسة تفُمذ. -1



ي ريان  ومایذراٌ َای تشخیصی تیماریُای قلثی ػريقی ي مسائلی در مًرد تُذاشت ػمًمی ي ػىايیه مطرح شذٌ در سر فصل را تٍ اوگلیسی تیان  -2

 صحثت کىذ.

 دقیقٍ کىفراوس دَذ. 5رٌ یکی از مًضًػات درسی حذاقل اتدر  -3
 

در مًرد  ترای تحث سؤال طرح-4جذیذ. درس مؼرفی-3داوشجً. يتکالیف مسائل يتررسی قثل ازدرس پرسش-2. حضًريغیاب 1 استاد: چگًوگی فؼالیت

در در مًرد چگًوگی تجسیٍ تجلیل ياشٌ در زتان اوگلیسی جً داوش ایتَذ -5 تٍ زتان اوگلیسی مسائل ي تجرتیات داوشجًیان در مًرد مًضًػات درسی

 تٍ تکالیف ارائٍ -8. کالس در شذٌ ارائٍ مطالة تىذی جمغ7مطالة درسی تٍ زتان اوگلیسیدرزمیىٍ  شذٌ مطرح مسائل ی درتارٌ يپاسخ پرسش-6کالس

 تؼییه مًضًع ترای داوشجًیان ترای کىفراوس کالسی -9 کالس از درخارج اوجام جُتداوشجًیان 

 پرسش ي پاسخ ي تحث ي تثادل وظرسخىراوی، شیًٌ تذریس: 

 کتاب درسی پايرپًیىت، يسایل کمک آمًزشی: 
 

 . حل تمریه3. پاسخگًیی تٍ سًاالت، 2. مشارکت در فؼالیت َای کالسی، 1 چگًوگی فؼالیت داوشجً:

 . حل تمریه3. پاسخگًیی تٍ سًاالت، 2مشارکت در فؼالیت َای کالسی، . 1 تکالیف داوشجً:

 ومرٌ(. 12ومرٌ(، امتحان پایان ترم ) 2ومرٌ(، تکالیف داوشجً ) 6امتحان میان ترم ي حضًر ي غیاب ) وحًٌ ارزیاتی داوشجً:

 جذيل زماوبىذی درس  

 رئًس مطالب تاریخ ردیف

0 01/01/0211 
Introduction to the Course 

Talking about concepts of medical terminology 

3 06/01/0211 
Discussing the purpose of medical terminology 

Learning word parts and derivations 

9 13/01/0211 
Identifying medical terms and abbreviations 

Reading case studies 

0 04/0/0311 
Learning suffixes and word derivation 

Learning different types of suffixes 

5 11/0/0311 Recognizing parts of speech 

Applying parts of speech in medical context 

6 11/0/0311 Reading case studies 

7 4/1/0311 
Learning prefixes and word derivation 

Learning different types of prefixes 

8 01/1/0311 Identifying prefixes in medical terminology 

Applying prefixes to derive new words in medical terminology 

9 01/1/0311 Practicing using prefixes through reading case studies 

01 15/1/0311 Body organization (cells, tissues, organs) 

Cells and their different parts 

00 1/2/0311 Types of body tissues 

Structure and function of body tissues 



03 1/2/0311 
Word parts pertaining to cells, tissues, and organs 

Analyzing word parts in case studies 

09 12/2/0311 
Anatomic directions 

Body cavities 

00 21/2/0311 
Abdominal regions 

Body positions 

05 5/3/0311 Word parts pertaining to body structure 

 Types of diseases جلسه جبرانی 06

Responses to diseases 

 جلسه جبرانی 07
Word parts pertaining to diseases 

Concluding Remarks 
 

 :مىاتغ درسی

Medical Terminology-  the last edition by Barbara Janson Cohen and Ann DePetris. 

 


