
 

  طراحي پيشگام تدريس  ))  جدول( ( 
                                                                            

  تكنولوژي پرتوشناسي  دانشجويان گروه فراگير :                                اصطالحات پزشكي در راديولوژي : عنوان درس 

  دكتر محمد كشتكار  نام استاد :                                                                          ١٤٠٠-١٤٠١اول     نيمسال :

  واحد نظري ١ تعداد واحد :                                                     ١٠- ١٢شنبه ها  روز برگزاري كالس  :
  

  ) ود كهريدر پايان هر جلسه از فراگير انتظار م( اهداف  جلسات  موضوع     جلسه 
تعيين  _جايابي  _برقراري ارتباط اطمينان از داشتن پيشنيازها   تبيين انتظارات _ارزشيابي آغازين   _معارفه  آنالين  اول  

  اهداف  

 هدف از مطاله درس را بيان كند. -   مفاهيم  و اجزاي مختلف واژگان پزشكي  آفالين  دوم 

 اجزاء مختلف يك اصطالح را نام ببرد.  -

شكل تركيبي ريشه لغت، پيشوند و  ب، ، لغات مرك ريشه لغت -

  پسوند را تعريف كند. 

  پيشوند را تعريف نمايد.-  پيشوندهاي رايج در اصطالحات پزشكي  آفالين  سوم

  پشوندهايي كه نشان دهنده وضعيت هستند را نام ببرد. -

  پيشوندهاي منفي كننده را نام ببرد.-

  ... را نام ببرد.پيشوند هاي اعدادو زمان، درجه و رنگ و  -

  پسوند را نعريف كند.-  رايج در اصطالحات پزشكي  پسوندهاي  آفالين  ارمچه

  پسوندهايي را كه نشان دهنده يك فرآيند بيماري هستند را نام ببرد.-

پسوندهايي را كه نشان دهنده يـك اقـدام تشخيصـي هسـتند را نـام -

  ببرد.

  ند را نام ببرد.پسوندهايي را كه نشان دهنده يك حالت و ... هست-

حات مربوط به ساختمان بدن و سيستم  اصطال  آنالين  پنجم 
  ، لنفاوي و خون قلبي عروقي

  اصطالحات مربوط به جهات آناتوميك را نام ببرد.-

  ريشه هاي لغت مربوط به نواحي سر و تنه و اندام ها را نام ببرد.-

ام را نـ ، لنفاوي و خـوناصطالحات مربوط به سيستم قلبي و عروقي-

  رد.بب

ستم تنفس، گوارش،  سياصطالحات مربوط به    آفالين  ششم
  ادراري و تناسلي 

  ريشه لغات مربوط به سيستم گوارش و تنفس را نام ببرد.-

  ريشه لغات مربوط به سيستم ادراري و تناسلي را نام ببرد. -

اصطالحات انتخابي و اختصارات مربوط بـه بيمـاري هـاي سيسـتم -

  هاي فوق را بداند.

سيستمهاي    اصطالحات انتخابي مربوط به  آنالين  هفتم
  ) حواس ( چشم و گوش  صبي ، آندوكرين وع

هاي لغت انتخابي مربوط به سيستمهاي عصبي ، آندوكرين و  ريشه-

  حواس ( چشم و گوش )را 

  ليست نمايد. 

اصطالحات انتخابي و اختصارات مربوط به بيماريها تشخيص و   -

  درمان سيستمهاي فوق را معني 

  نمايد



 

سيستمهاي    اصطالحات انتخابي مربوط به  آفالين  هشتم
  پوست   عضالني ، اسكلتي و

هاي لغت انتخابي مربوط به سيستمهاي عضالني ، اسكلتي و   ريشه -

  پوست را ليست نمايد.

اصطالحات انتخابي و اختصارات مربوط به بيماريها تشخيص و   -

  درمان سيستمهاي فوق را معني 

  .نمايد

اختصاصـــات مربــوط بـــه تكنيكهــاي مختلـــف  اصــطالحات و -  راديولوژي   اصطالحات اختصاصي و اختصاصات  آنالين  نهم

  .تصويربرداري را ليست نمايد

به  آفالين  دهم  مربوط  انتخابي  تكنيكهاي    اصطالحات 
  تصويربرداري 

اصطالحات انتخابي مربوط به تكنيكهاي مختلـف تصـويربرداري را   -

  .ليست نمايد

       يازدهم 

       دوازدهم 

  

  آنالين / آفالين / حضوري  

  



 

  طرح جامع تدريس
  (Course Plan)    

  
 تكنولوژي پرتوشناسي  دانشجويان  گروه فراگير :                                     الحات پزشكي در راديولوژياصط   عنوان درس :

 كتر محمد كشتكار د نام استاد :                               ١٤٠٠-١٤٠١اول   نيمسال :

  ندارد  :  پيشنياز                                                                                    واحد نظري ١    تعداد واحد :

   هدف كلي درس : 

  يولوژيراد  يدر جهت پيشبرد كار بهتر در بخشها  يولوژيعمومي پزشكي و اختصاصي راد يها  واژه يفراگير

  اختصاصي:  اهداف

 ريشه لغت، لغات مركب، شكل تركيبي ريشه لغت، پيشوند و پسوند را تعريف كند. )١

 ادو زمان، درجه و رنگ و ... را نام ببرد. پيشوند هاي اعد )٢

 پسوندهايي را كه نشان دهنده يك اقدام تشخيصي هستند را نام ببرد. )٣

 برد. اصطالحات مربوط به سيستم قلبي و عروقي، لنفاوي و خون را نام ب )٤

 اصطالحات انتخابي و اختصارات مربوط به بيماري هاي سيستم هاي فوق را بداند. )٥

  . نمايد اختصارات مربوط به بيماريها تشخيص و درمان سيستمهاي فوق را معني اصطالحات انتخابي و )٦

  . نمايد اصطالحات انتخابي و اختصارات مربوط به بيماريها تشخيص و درمان سيستمهاي فوق را معني )٧

 . الحات و اختصاصات مربوط به تكنيكهاي مختلف تصويربرداري را ليست نمايداصط )٨

 . كنيكهاي مختلف تصويربرداري را ليست نمايداصطالحات انتخابي مربوط به ت )٩

  

  

  : روش تدريس 

  بهمراه پرسش و پاسخ يو بصر يسمع ليبا استفاده از وسا يسخنران

   لگوي تدريس :ا
  پيش سازمان دهنده

  : دانشجو ف و تكاليفوظاي

  
  حضور در كالس هاي آنالين-انجام تكالبف در موعد مقرر-آموزشي  ديدن محتواهاي

  

   :  روش ارزشيابي دانشجو
  نمره از بيست   فعاليت   رديف

  ٣  انجام تكاليف در سامانه نويد در زمان مقرر  ١

  ١  آزمون هاي كالسي در سامانه نويد  ٢

  ١  هاي مجازي حضور در كالس  ٣



 

  ٥  ترمامتحان ميان   ٤

  ١٠  مامتحان پايان تر  ٥

٦      

  

  منابع مطالعه : 

١ - BARBARA JANSON COHEN MEDICAL TERMINOLOGY AN ILLUSTRATED GUIDE 

LATEST EDITION LIPPINCOTT WILLIAMS AND WILKINS  

  


