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حسین اشتریان: دکتر استاد  

 

 :معرف اجمالی دوره

 

 هدف کلی درس:

آشنایی دانشجو با متون و منابع علمی و واژه های رایج در جراحی و اتاق عمل و کسب توانایی درک مفاهیم به منظور بهره 

 گیری از کتب و مجالت علمی پژوهشی و ارتقا سطح دانش حرفه ای

لی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(اهداف ک  

 دانشجویان در پایان ترم:

 آشنا می شوند.اختصارات پزشکی، جراحی و اتاق عمل متداول، پسوندها و پیشوندهای مصطلح در پزشکی  با (1

 صحیح از فرهنگ لغات آشنا شوند.آموزش نحوه استفاده  با (2

 ند.با اصول ترجمه و خالصه نویسی متون علمی مربوطه آشنا می شو (3

 آشنا می شوند. نحوه خواندن متون علمی مربوط به جراحی و اتاق عمل با سرعتی مناسب با (0

  ن مطالب آشنا می شوند.دنحوه خالصه نمو با (5

 

 



 اهداف کلی و ویژه به تفکیک  هر جلسه

اصطالح پزشکی)کتاب  اول کتاب جلسه

 دوم(

 اصول کلی 4درس  1

2  

 پیشوند 4درس 3

4  

 پسوند 5درس  5

6  

 کلیه 5درس  7

8  

 قلب 6درس  9

11  

 ریه 6درس  11

12  

 گوارش 7درس  13

14  

 مرور 7درس  15

16  

 

 :مقررات درس و انتظارات از دانشجو

  :رود از دانشجویان محترم انتظار می



 حضور منظم و دقیق در جلسات درس داشته باشند. -1

 مایند.مشارکت ن آنالین در فعالیت های آموزشی -2

 در هر جلسه آمادگی پاسخ گویی به سؤاالت مبحث قبلی را داشته باشند. -3

 از منابع  معتبر علمی استفاده نمایند. -0

 تکالیف را در سامانه نوید بارگذاری نمایند -5

 .داشته باشد پیش مطالعه ، تحقیق ، مشارکت در بحث -6

 
 
 

 

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون  آزمون

الیف ك، انجام تپرسش و پاسخ   یف كالسیتكال

 محوله و كویز

   هر جلسه كالس 4

  جلسه نهم 4 تبیكآزمون  آزمون میان دوره

  پایان ترم 21 یآزمون كتب آزمون پایان دوره
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