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  پرستاری گروه آموزشی:                      پرستاری بروجرد  دانشکده:

 9911-044 اول: نیمسال تحصیلی نیمسال تحصیلی و سال          پرستاری اسیکارشن تحصیلی: یرشتهو مقطع 

  نظری :دنوع واح                   2 :تعداد واحد          زبان تخصصی: نام واحد درسی

  11-12 :ساعت شنبه،یک: : روزمان برگزاری کالسز             زبان انگلیسی عمومی ش نیاز:یپ

                  (https://lumsnavid.vums.ac.ir)آدرس: سامانه مدیریت یادگیری نوید   :مکان برگزاری

 دکتر فاطمه گودرزی :مسئول درس   01 :تعداد دانشجویان

 دکتر فاطمه گودرزی با(:)به ترتیب حروف الف اساتید

 گروه کالسی در پیام رسان واتساپ-ساعات کالسی در سامانه نوید در تاالر گفتگو  :ساعات مشاوره با دانشجو

 

 

 )لطفا شرح دهید( رح دوره:ش

در رشته پرستاری و کسب توانایی درک مفاهیم به منظور بهره  منابع متون علمی و واژه های رایجبا  آشنایی دانشجو

 . ری از کتب و مجالت علمی پژوهشی پرستاری در راستای ارتقاء سطح دانش حرفه ایگی

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

می گیرد تا آنها بتوانند  ردر این درس متونی به زبان انگلیسی در ارتباط با پرستاری در اختیار دانشجویان قرا

آموزش به عالوه شناسایی انواع پاراگراف  .ت مشخ  نماینده ها را در جمالواژگانی انجام داده و کاربرد واژ تمرینات

داده می شود. ترجمه متون پرستاری به فارسی و شناسایی واژگانی و معادل یابی آنها در فارسی نیز در این درس 

   گنجانیده شده است.

 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 

 دانشجو پس از پایان ترم قادر باشد:انتظار می رود 

 فرهنگ لغات عمومی و پزشکی را بر اساس اصول آموزش داده شده به نحو مطلوب استفاده نماید. (1

 بر اساس اصول آموزش داده شده به نحو مطلوب استفاده نماید.اختصارات پزشکی و پرستاری از منابع  (2

 اسی نموده و در نوشتار از آنها استفاده نماید.اختصارات پزشکی و پرستاری متداول را در متون بازشن (3

 را در متون تشخی  دهد. پسوندها و پیشوندهای مصطلح در پزشکی (0

با یادسپاری و یادآوری پسوندها و پیشوندهای مصطلح در پزشکی ترجمه متون را به نحو مطلوب انجام  (5

 دهد.

 ارائه دهد. صحیحی از کلیت متن و درک انجام داده با سرعتی مناسبرا خواندن متون علمی پرستاری  (6

 متون علمی پرستاری را به نحو مطلوب انجام دهد. ترجمه (7

 را به نحو مطلوب انجام دهد. متون علمی پرستاری خالصه نویسی (8
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 های تدریس:شیوه

            در سامانه نوید محتوای الکترونیک صوتی و تصویریبارگذاری  -

  در سامانه نوید گفتگوپاسخ در تاالر  و گروهی و پرسش بحث -

             در قالب تکالیف مجازی  (PBL)مسئله حل بر مبتنی یادگیری -

 در قالب تکالیف گروهی  (TBL)تیم  بر مبتنی یادگیری -

 استفاده از محیط اسکای رووم جهت آموزش همزمان الکترونیک   -

 استفاده از پیام رسان واتساپ )تشکیل گروهی با نام کالس(  -
 
 بحثو  محتواهای الکترونیکی صوتی و تصویری تهیه شده توسط مدرسا استفاده از بخش نظری به مطالب در ارائ

 و دانشجویان و رفع اشکال انجام خواهد شد. مدرس بین پاسخ در تاالر گفتگو و گروهی و پرسش

 

 

 دانشجو:)لطفا شرح دهید( انتظارات ازوظایف و 
 ه در موعد مقرربرداشت محتواهای آموزشی بارگزاری شد 

 بودن در تاالرو فعال تاالر گفتگو  در موقع به حضور 

 تکالیف در موعد مقرر ارسال 

 و موضوع تدریس هر جلسهقبل  مطالعه جلسه 

 شئونات دانشجویی اصول اخالقی در فضای مجازی و رعایت  
 

 

   :آموزشی کمک وسایل
لپ  سیستم کامپیوتر،نه های آزمون نظیر فرادید، ( نظیر سامانه نوید و ساماLMSسامانه های مدیریت یادگیری )

و ... و محیطهای تدریس آنالین  iSpring، نرم افزارهای تهیه محتوای آموزشی نظیر استوری الین، ، موبایلتاپ

 نظیر اسکای رووم و پیام رسانهای اجتماعی مورد توافق نظیر واتساپ

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 بودن در و فعال تاالر گفتگو  در موقع به حضور حتواهای آموزشی بارگزاری شده در موعد مقرر،برداشت م

 درصد 11)به منزله مشارکت فعال در کالس(:  تاالر

 درصد 15: تکالیف در موعد مقرر رسالنجام و اا 

  :درصد 15کوئیز و آزمون میان ترم 

  :درصد 61آزمون پایان ترم 
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 نوع آزمون

  *غلط -صحیح     جور کردنی          *ایچندگزینه    *  پاسخ کوتاه   *  تشریحی

 -----------سایر موارد )لطفا نام ببرید( 

 

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 . مترجم: دکتر فاطمه گودرزی. تهران: انتشارات حیدری7492راهنمای جامع ترمینولوژی کوهن  .9
2. Cohen BJ. Medical Terminology an illustrated Guide 2011. JB Lippincott 

Williams &Wilkins Co, 6th ed, Philadefia, USA 

3. Kayhani A, Barekat F, Akbari Z, Torabi Godarzi R. English for students of 

nursing .2006 ,1st ed, Samt Co, Tehran ,Iran 

 

4. Nursing literatures and textbook: 

- Smeltzer , S.C. , & Bare,B .(the last edition) . Brunner and suddarths. Text Book       

 Medical Surgical Nursing.  Philadelphia: Lippincott.  

-Black , J.M ., Hawks, J.H. , Keene , AM. (the last edition) Medical Surgical Nursing. 

       Phila: Saunders.   

-Polaski, A.L. , SE (the last edition) . Luckmann,s Core Principle and Practice of 

Medical Surgical Nursing.  Philadelphia : Saunders.  
 
 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

9 16/6/1311 -Introduction and presentation of 

course and lesson plan 

-Aim and importance of medical 

terminology 

-Using Dictionary 

-Using Abbreviation book 

-Translating and reading 

literature  

 گودرزیفاطمه دکتر 

7 23/6/1311 -Suffix, Suffixes pertaining to 

noun, adjective, plural 

-Translating and reading 

 گودرزی فاطمه دکتر
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literature 
9 31/6/1311 -Suffixes pertaining to disease 

/change in body, medical 

specialties medical specialist & 

Exercise 

-Translating and reading 

literature 

 گودرزی فاطمه دکتر

0 6/7/1311 -Prefix, Prefixes for Numbers, 

colors, Negative, Direction 

-Translating and reading 

literature 

 گودرزیفاطمه دکتر 

5 13/7/1311 -Prefixes for Size and 

Comparison , time or position & 

Exercise 

-Translating and reading 

literature 

 گودرزیفاطمه دکتر 

6 21/7/1311 

 

-Exercises pertaining to 

Construction or Formulation of 

medical terms  

-Translating and reading 

literature 

 گودرزیفاطمه دکتر 

2 27/7/1311 -Roots, suffixes and exercises 

and translation pertaining to 

cardiovascular and lymphatic 

system 

-Translating and reading 

literature 

 گودرزیفاطمه دکتر 

8 0/8/1311 -Roots, suffixes and exercises 

and translation pertaining blood 

and immunity System 

-Translating and reading 

literature 

 گودرزی فاطمه دکتر

1 11/8/1311 -Roots, suffixes and exercises 

and translation pertaining to 

Respiratory System 

-Translating and reading 

literature 

 گودرزی فاطمه دکتر

94 18/8/1311 -Roots, suffixes and exercises 

and translation pertaining to 

digestive System 

-Translating and reading 

literature 

 گودرزی فاطمه دکتر

99 25/8/1311 -Roots, suffixes and exercises گودرزی فاطمه دکتر 
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and translation pertaining to 

urinary and endocrine Systems 

-Translating and reading 

literature 
97 2/1/1311 -Roots, suffixes and exercises 

and translation pertaining to 

nervous System 

-Translating and reading 

literature 

 گودرزی فاطمه دکتر

99 1/1/1311 -Roots, suffixes and exercises 

and translation pertaining to the 

skeleton, bones, joints 

-Translating and reading 

literature 

 گودرزی فاطمه دکتر

90 16/1/1311 -Roots, suffixes and exercises 

and translation pertaining to the 

skeleton, bones, joints 

-Translating and reading 

literature 

 گودرزی فاطمه دکتر

95 23/1/1311 -Roots, suffixes and exercises 

and translation pertaining to 

integumentary System 

-Translating and reading 

literature 

 گودرزی فاطمه دکتر

96 31/1/1311 -Roots, suffixes and exercises 

and translation pertaining to 

senses, ear and hearing, eye and 

vision 

-Translating and reading 

literature 

 گودرزی فاطمه دکتر

 گودرزی فاطمه دکتر جلسه امتحان طبق برنامه امتحانات 92

 


