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  مقدمه:

ده از لغات تخصصی در توانایی ترجمه متون تخصصی و استفا -و چگونگی کاربرد آنها در متون درک متون پزشکی  - :هدف کلی

  نگارش

 اهداف رفتاری:   
 تخصصی رشته پزشکی و ساختار و اجزا لغات آشنایی دانشجویان با لغات  -1

2-  
 

 استفاده از ویدیو ها و اسالید های آموزشی عالوه بر کتاب درسی. دانشجو محور و تعاملی روش تدریس:

 فعاليتهای فراگيران:

شرکت در  -گزارش خالصه مطالب عناوین درسی هر بخش -پاسخ به سواالت درک مطلب -ترجمه -متن خوانی

 های دوره ایآزمون 

 روش ارزشيابی:

نمره های کسب شده در  -حضور منظم در جلسات درس -فعاليت کالسی -با استناد بر کيفيت پاسخ به تکاليف محوله 

 آزمون های دوره ای و پایان ترم

 منایع درس

 Medical Terminology (Cohen & DePetris)کتاب  -1

 



 دی درسدول زمانبنج

 رئوس مطالب تاریخ ردیف

 Introduction to medical terminology جلسه  اول 1

دوم جلسه 2  Word parts and word derivations 

 Abbreviations in medical texts جلسه  سوم 3

چهارم جلسه 4  What is a suffix- suffixes in medical terminology 

پنجمجلسه  5  Noun suffixes- adjective suffixes 

 forming plurals جلسه ششم 6

What is a prefix- prefixes in medical terminology 

هفتمجلسه  7  Cells and tissues 

 Organs and organ systems جلسه  هشتم 8

 Word parts pertaining to cells, tissues and organs جلسه نهم 9

 Directional terms جلسه  دهم 10

Body cavities and abdominal regions 

میازدهجلسه   11  Body positions 

 Word parts pertaining to body structures دهمدوازجلسه   12

 Types of diseases دهمسیزجلسه  13

 Infectious diseases دهمچهارجلسه   14

 Neoplasia and word parts pertaining to diseases دهمپانزجلسه  15

 Diagnosis and treatment دهمشانزجلسه   16

 


