
 

 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول) ) 
                                                                          

 تکنولوژی پرتوشناسی دانشجویان گروه فراگير :                               اصطالحات پزشکی در رادیولوژی : عنوان درس 

 دکتر محمد کشتکار نام استاد :                                                                    99-98اول    نيمسال :

 واحد نظری 1 تعداد واحد :                                          8-10ها  دوشنبه    روز برگزاري كالس  :
 

 (در پايان هر جلسه از فراگير انتظار ميرود كه) اهداف  جلسات موضوع جلسه

 تعیین اهداف  _جایابی  _برقراری ارتباط اطمینان از داشتن پیشنیازها  تبيين انتظارات _ارزشيابي آغازين   _معارفه اول  

 هدف از مطاله درس را بیان کند. - مفاهیم  و اجزای مختلف واژگان پزشکی دوم

 اجزاء مختلف یک اصطالح را نام ببرد. -

 ی ریشه لغت، پیشوند و پسوند را تعریف کند.ریشه لغت، لغات مرکب، شکل ترکیب -

 پیشوند را تعریف نماید.- پیشوندهای رایج در اصطالحات پزشکی سوم

 پشوندهایی که نشان دهنده وضعیت هستند را نام ببرد. -

 پیشوندهای منفی کننده را نام ببرد.-

 پیشوند های اعدادو زمان، درجه و رنگ و ... را نام ببرد.-

 پسوند را نعریف کند.- رایج در اصطالحات پزشکی هایپسوند چهارم

 پسوندهایی را که نشان دهنده یک فرآیند بیماری هستند را نام ببرد.-

 پسوندهایی را که نشان دهنده یک اقدام تشخیصی هستند را نام ببرد.-

 پسوندهایی را که نشان دهنده یک حالت و ... هستند را نام ببرد.-

به ساختمان بدن و  اصطالحات مربوط پنجم

 ، لنفاوی و خونسیستم قلبی عروقی

 اصطالحات مربوط به جهات آناتومیک را نام ببرد.-

 ریشه های لغت مربوط به نواحی سر و تنه و اندام ها را نام ببرد.-

 را نام ببرد. ، لنفاوی و خوناصطالحات مربوط به سیستم قلبی و عروقی-

 سیستم تنفس،اصطالحات مربوط به  ششم

 گوارش، ادراری و تناسلی

 ریشه لغات مربوط به سیستم گوارش و تنفس را نام ببرد.-

 ریشه لغات مربوط به سیستم ادراری و تناسلی را نام ببرد. -

 اصطالحات انتخابی و اختصارات مربوط به بیماری های سیستم های فوق را بداند.-

سیستمهای  اصطالحات انتخابی مربوط به هفتم

حواس ) چشم و  عصبی ، آندوكرین و

 (گوش

 های لغت انتخابی مربوط به سیستمهای عصبی ، آندوکرین و حواس ) چشم و گوش (را ریشه-

 لیست نماید.

 اصطالحات انتخابی و اختصارات مربوط به بیماریها تشخیص و درمان سیستمهای فوق را معنی -

 نماید

سیستمهای  اصطالحات انتخابی مربوط به هشتم

 پوست عضالنی ، اسکلتی و

 های لغت انتخابی مربوط به سیستمهای عضالنی ، اسکلتی و پوست را لیست نماید. ریشه -

 اصطالحات انتخابی و اختصارات مربوط به بیماریها تشخیص و درمان سیستمهای فوق را معنی -

 .نماید

 اصطالحات اختصاصی و اختصاصات نهم

 رادیولوژی

 .و اختصاصات مربوط به تکنیکهای مختلف تصویربرداری را لیست نمایداصطالحات  -

تکنیکهای  اصطالحات انتخابی مربوط به دهم

 تصویربرداری

 .اصطالحات انتخابی مربوط به تکنیکهای مختلف تصویربرداری را لیست نماید -

   يازدهم

   دوازدهم

   سيزدهم



 

   چهاردهم

   پانزدهم

   شانزدهم

   هفدهم

   هجدهم

 

 



 

 طرح جامع تدريس 
  (Course Plan)  

 
 تکنولوژی پرتوشناسی دانشجویان گروه فراگير :                                    اصطالحات پزشکی در رادیولوژی  عنوان درس :

 دکتر محمد کشتکار نام استاد :                          99-98اول   نيمسال :

 ندارد :  پيشنياز                                                                                   واحد نظری 1   تعداد واحد :

  هدف كلي درس : 

 یولوژیراد یدر جهت پیشبرد كار بهتر در بخشها یولوژیعمومی پزشكی و اختصاصی راد یها واژه یفراگیر

 :روش تدريس 

 پاورپوینت و وایت بورد

  گوي تدريس :ال

 

 

 : وظابف و تکاليف دانشجو

 

 به سواالت و انجام تكالیف محوله ییپاسخگو

 

  : روش ارزشيابي دانشجو

 

 زييكو -

 ترم انيامتحان م -

 ترم انيامتحان پا -

 منابع مطالعه : 

1 - BARBARA JANSON COHEN MEDICAL TERMINOLOGY AN ILLUSTRATED GUIDE 

LATEST EDITION LIPPINCOTT WILLIAMS AND WILKINS 

 




