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 زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 پزشکی دانشکده 

 1401-1402سال  اولفرم طرح درس گروه پیش بالینی پزشکی در نیمسال 

           1زبان تخصصی  نام درس:

 نظری  نوع واحد:            3تعداد واحد: 

    پزشکی عمومی  علوم پایه/رشته تحصیلی: مقطع و 

 زبان عمومیپیشنیاز : دروس 

 4/11/1401 تاریخ امتحان پایان ترم:

 جواد اکبری دکتر  : مدرس

 پزشکی دانشکده   6کالس  :کالسمکان 

 8:15-10:15 ساعت کالس :            یکشنبهروز کالس : 

 -آدرس پست الکترونیکی:

 

اصطالحات و واژگان پزشکی بفهمد و به کاربرد و راجع به موضوعات پزشکی   ،بفهمد بخواند و به زبان انگلیسی دانشجو بتواند متون پزشکی را هدف کلی:

 صحبت کند.به زبان انگلیسی  
 

 نوشته شود.  مهارتی ،نگرشی ،شناختیبر اساس حیطه های   اهداف اختصاصی:

 :در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود

 

 حیطه شناختی 

 درستی تجزیه وتحلیل کند.کلمات مربوط به موضوعات درسی را به  -1

 تمامی پیشوند و پسوند ها و ریشه واژگان پزشکی به زبان انگلیسی را با معانی انها بشناسد. -2

 فرا گیرد.  را واژگان و اصطالحات دانشگاهی پزشکی -3

 

 حیطه نگرشی

 . واهمیت زبان انگلیسی را در فعالیت های درسی درک کند شرکت نماید به زبان انگلیسی در بحث های گروهی-1

 بحث و گفتگو نماید. به انگلیسی در مورد مباحث مطرح شده در کالس مطالعه نموده و با همکالسان خود-2

 .تکالیف خود را به دقت و در مهلت تعیین شده انجام دهد-3

 

 حیطه مهارتی 

 سر فصل را به زبان انگلیسی بخواند و با سرعت مناسب بفهمد.متون مختلف در مورد موضوعات ارائه شده در  -1



و روان  راه های تشخیصی بیماریهای قلبی عروقی و مسائلی در مورد بهداشت عمومی و عناوین مطرح شده در سر فصل را به انگلیسی بیان نماید -2

 صحبت کند. 

 دقیقه کنفرانس دهد.  5ره یکی از موضوعات درسی حداقل ابدر  -3
 

در مورد   سؤال برای بحث  طرح-4جدید. درس معرفی-3دانشجو. وتکالیف  مسائل وبررسی  قبل ازدرس پرسش-2. حضوروغیاب 1 استاد: چگونگی فعالیت 

انگلیسی در  در مورد چگونگی تجزیه تجلیل واژه در زبان جو دانش ایت هد -5 به زبان انگلیسی مسائل و تجربیات دانشجویان در مورد موضوعات درسی

  به تکالیف ارائه -8. کالس در شده ارائه مطالب  بندی  جمع7درزمینه مطالب درسی به زبان انگلیسی شده مطرح مسائل  ی درباره وپاسخ پرسش-6کالس

 تعیین موضوع برای دانشجویان برای کنفرانس کالسی  -9 کالس از درخارج انجام جهت دانشجویان 

 پاسخ و بحث و تبادل نظرسخنرانی، پرسش و شیوه تدریس: 

 کتاب درسی  پاورپوینت، وسایل کمک آموزشی: 
 

 . حل تمرین3. پاسخگویی به سواالت، 2. مشارکت در فعالیت های کالسی، 1 چگونگی فعالیت دانشجو:

 . حل تمرین 3. پاسخگویی به سواالت، 2. مشارکت در فعالیت های کالسی، 1 تکالیف دانشجو:

 نمره(.  12نمره(، امتحان پایان ترم ) 2)  حضور و غیابنمره(،  6) پروژه دانشجو:نحوه ارزیابی 

 جدول زمانبندی درس   

 رئوس مطالب  تاریخ ردیف

1 10 /7 /1401 Introduction to the Course 

Talking about concepts of medical terminology 

2 17 /7 /1401 
Discussing the purpose of medical terminology 

Learning word parts and derivations 

3 24 /7 /1401 Identifying medical terms and abbreviations 

Reading case studies 

4 1 /8 /1401 Learning suffixes and word derivation 

Learning different types of suffixes 

5 8 /8 /1401 Recognizing parts of speech 

Applying parts of speech in medical context 

6 15 /8 /1401 Reading case studies 

7 22 /8 /1401 Learning prefixes and word derivation 

Learning different types of prefixes 

8 29 /8 /1401 Identifying prefixes in medical terminology 

Applying prefixes to derive new words in medical terminology 

9 6 /9 /1401 Practicing using prefixes through reading case studies 

10 13 /9 /1401 Body organization (cells, tissues, organs) 

Cells and their different parts 

11 20 /9 /1401 Types of body tissues 

Structure and function of body tissues 



12 27 /9 /1401 Word parts pertaining to cells, tissues, and organs 

Analyzing word parts in case studies 

13 4 /10 /1401 Anatomic directions 

Body cavities 

14 11 /10 /1401 Abdominal regions 

Body positions 

15 18 /10 /1401 Word parts pertaining to body structure 

16 18 /10 /1401 Types of diseases 

Responses to diseases 

17 25 /10 /1401 Word parts pertaining to diseases 

Concluding Remarks 
 

 : منابع درسی

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

 


