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  داخلی ي جراحی :گريٌ آمًزضی                      پرستبری بريجرد  :داوطکذٌ

 97-98 ديمویمسبل : تحصیلی ویمسبل تحصیلی ي سبل          پرستبری اسیکبرضه :تحصیلی یرضتٍي مقطع 

  ًظری :دوًع ياح                   2 :تعذاد ياحذ          زثبى تخففی: وبم ياحذ درسی

  10-12 :ظبػت ؼٌجِ،یک: رٍز: مبن برگساری کالسز             زثبى اًگلیعی ػوَهی :یص ویبزپ

دکتر فبعوِ گَدرزی  :مسئًل درس   38 :تعذاد داوطجًیبن            106کالض   :مکبن برگساری

 دکتر فبعوِ گَدرزی (:ثِ ترتیت حرٍف الفجب) اسبتیذ

 12-13، ظبػت ّفتِّوِ رٍزّبی  :سبعبت مطبيرٌ بب داوطجً

 (لطفب ضرح دَیذ) :ضرح ديرٌ

در رؼتِ پرظتبری ٍ کعت تَاًبیی درک هفبّین ثِ هٌظَر ثْرُ  هٌبثغ هتَى ػلوی ٍ ٍاشُ ّبی رایجثب  آؼٌبیی داًؽجَ

.  گیری از کتت ٍ هجالت ػلوی پصٍّؽی پرظتبری در راظتبی ارتقبء ظغح داًػ حرفِ ای

 

 (لطفب ضرح دَیذ): َذف کلی

 درض هتًَی ثِ زثبى اًگلیعی در ارتجبط ثب پرظتبری در اختیبر داًؽجَیبى قرا هی گیرد تب آًْب ثتَاًٌذ توریٌبت در ایي

آهَزغ دادُ هی ثِ ػالٍُ ؼٌبظبیی اًَاع پبراگراف  .ُ ّب را در جوالت هؽخؿ ًوبیٌذٍاشگبًی اًجبم دادُ ٍ کبرثرد ٍاش

شگبًی ٍ هؼبدل یبثی آًْب در فبرظی ًیس در ایي درض گٌجبًیذُ ترجوِ هتَى پرظتبری ثِ فبرظی ٍ ؼٌبظبیی ٍا. ؼَد

   .ؼذُ اظت

 

( اَذاف را بب تًجٍ بٍ حیطٍ َب ي سطًح مختلف بىًیسیذ):بیىببیىیاَذاف 

 :اًتظبر هی رٍد داًؽجَ پط از پبیبى ترم قبدر ثبؼذ

 .ادُ ًوبیذفرٌّگ لغبت ػوَهی ٍ پسؼکی را ثر اظبض اـَل آهَزغ دادُ ؼذُ ثِ ًحَ هغلَة اظتف (1

 .ثر اظبض اـَل آهَزغ دادُ ؼذُ ثِ ًحَ هغلَة اظتفبدُ ًوبیذاختفبرات پسؼکی ٍ پرظتبری از هٌبثغ  (2

 .اختفبرات پسؼکی ٍ پرظتبری هتذاٍل را در هتَى ثبزؼٌبظی ًوَدُ ٍ در ًَؼتبر از آًْب اظتفبدُ ًوبیذ (3

 .را در هتَى تؽخیؿ دّذ پعًَذّب ٍ پیؽًَذّبی هفغلح در پسؼکی (4

دظپبری ٍ یبدآٍری پعًَذّب ٍ پیؽًَذّبی هفغلح در پسؼکی ترجوِ هتَى را ثِ ًحَ هغلَة اًجبم ثب یب (5

 .دّذ

 .ارائِ دّذ ـحیحی از کلیت هتي ٍ درک اًجبم دادُ ثب ظرػتی هٌبظترا خَاًذى هتَى ػلوی پرظتبری  (6

 .هتَى ػلوی پرظتبری را ثِ ًحَ هغلَة اًجبم دّذ ترجوِ (7

 .را ثِ ًحَ هغلَة اًجبم دّذ اریهتَى ػلوی پرظت خالـِ ًَیعی (8
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: َبی تذریسضیًٌ

* پرظػ ٍ پبظخ*  ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی ؼذُ     ظخٌراًی

 *(TBL)یبدگیری هجتٌی ثر تین  (PBL)یبدگیری هجتٌی ثر حل هعئلِ* ثحث گرٍّی

 ----------------- (لغفبً ًبم ثجریذ) ظبیر هَارد

 

 

( رح دَیذلطفب ش) :يظبیف ي تکبلیف داوطجً

 ی جلعبت کالضمحضَر ثِ هَقغ در توب .1

 هؽبرکت فؼبل در هجبحث کالظیٍ ٍرٍد ثِ کالض ثب هغبلؼِ قجلی در خفَؾ هَضَع ثحث کالظی  .2

 (در ـَرت ػذم ارائِ ًورُ ًْبیی اػالم ًخَاّذ ؼذ)ارائِ تکبلیف خَاظتِ ؼذُ تب قجل از اتوبم ترم  .3

ـَرت ػذم رػبیت عجق هفَثبت ؼَرای آهَزؼی  در)ػذم اظتفبدُ از گَؼی تلفي ّوراُ در کالض  .4

( داًؽکذُ ثب داًؽجَی خبعی ثرخَرد خَاّذ ؼذ

 

 

:   يسبیل کمک آمًزضی

*  پرٍشکتَر اظالیذ  ختِ ٍ گچت*         ٍایت ثرد

 -------------- (لغفبً ًبم ثجریذ)  ظبیر هَارد

 

 (از ومرٌ کل) :درصذ ومرٌوحًٌ ارزضیببی ي 

   ًورُ درـذ 30 کالظی اًجبم تکبلیف    ًورُ   درـذ 60 آزهَى پبیبى ترم

                  ًورُ درـذ 10فؼبل در کالض  هؽبرکت

 

وًع آزمًن 

  غلظ -ـحیح     جَر کردًی         * ایچٌذگسیٌِ    *  پبظخ کَتبُ   *  تؽریحی

 ----------- (لغفب ًبم ثجریذ) ظبیر هَارد

  

: (لطفب وبم ببریذ): طبلعٍمىببع پیطىُبدی برای م

 اًتؽبرات حیذری: تْراى. دکتر فبعوِ گَدرزی: هترجن. 2017راٌّوبی جبهغ ترهیٌَلَشی کَّي  .1
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: 
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- 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.  
 

 

 

 

ی درسارائٍ کلیبت  جذيل َفتگی  

استبد مربًط عىًان مطبلب تبریخ جلسٍ 

1 14/11/1397 -Introduction and presentation of 

course and lesson plan 

-Aim and importance of medical 

terminology 

-Using Dictionary 

-Using Abbreviation book 

گَدرزی فبعوِ دکتر 

2 21/11/1397 Suffix, Suffixes pertaining to 

noun, adjective, plural 
گَدرزی  فبعوِ دکتر

3 28/11/1397 Suffixes pertaining to disease 

/change in body, medical 

specialties medical specialist & 

Exercise 

گَدرزی  فبعوِ دکتر

4 5/12/1397 Prefix, Prefixes for Numbers, 

colors, Negative, Direction 
گَدرزی فبعوِ دکتر 

5 12/12/1397  
Prefixes for Size and 

Comparison , time or position & 

Exercise 

گَدرزی فبعوِ دکتر 

6 19/12/1397 Exercises pertaining to 

Construction or Formulation of 

medical terms  

گَدرزی فبعوِ دکتر 

7 26/12/1397 Roots, suffixes and exercises and 

translation pertaining to 

cardiovascular and lymphatic 

system 

گَدرزی فبعوِ دکتر 

8 18/1/1398 Roots, suffixes and exercises and 

translation pertaining blood and 

گَدرزی  فبعوِ دکتر
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immunity System 

9 25/1/1398 Roots, suffixes and exercises and 

translation pertaining to 

Respiratory System 

گَدرزی  فبعوِ دکتر

10 8/2/1398 Roots, suffixes and exercises and 

translation pertaining to 

digestive System 

گَدرزی  فبعوِ دکتر

11 15/2/1398 Roots, suffixes and exercises and 

translation pertaining to urinary 

and endocrine Systems 

گَدرزی  فبعوِ دکتر

12 22/2/1398 Roots, suffixes and exercises and 

translation pertaining to nervous 

System 

گَدرزی  فبعوِ دکتر

13 29/2/1398 Roots, suffixes and exercises and 

translation pertaining to the 

skeleton, bones, joints 

گَدرزی  فبعوِ دکتر

 -تؼغیل رظوی  5/3/1398 14

15 12/3/1398 Roots, suffixes and exercises and 

translation pertaining to 

integumentary System 

گَدرزی  فبعوِ دکتر

16 19/3/1398 Roots, suffixes and exercises and 

translation pertaining to senses, 

ear and hearing, eye and vision 

گَدرزی  فبعوِ دکتر

گَدرزی  فبعوِ دکترحضَر در جلعِ اهتحبى عجق ثرًبهِ اهتحبًبت  17

 


