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                3کارشناسی پیوسته مامایی ترم   حصیلی:ت یرشتهو مقطع  گروه آموزشی:  مامایی-پرستاری      شکدهدان

 99-97اول :  نیمسال تحصیلی

    نظری د:نوع واح   2       تعداد واحد:                        زبان تخصصی : نام واحد درسی

 زبان عمومی یش نیاز:پ

 كالس شماره مکان برگزاری:  8-11 :ساعت  شنبهسه  :برگزاری كالس: روز زمان

 )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید  دكتر فاطمه یاری مسئول درس: 01 تعداد دانشجویان:
 11-11شنبه سه  ساعات مشاوره با دانشجو:

کدیگر استتفاده متی كننتد در هر رشته از علوم از یک زبان مشترک تخصصی برای برقراری ارتباط با ی شرح دوره:

علوم پزشکی نیز از زبان تخصصی پزشکی استفاده می شود در این درس شما با اصطالحات رایج  پزشکی و مامتایی 

 دراین زبان آشنا خواهید شد و مهارت شما در ترجمه متون تخصصی پزشکی و مامایی افزایش می یابد.

 : درس هدف کلی

و اصتطالحات پزشتکی و مامتایی و توانتایی درک منابع علمی و لغتات  آشنا نمودن دانشجویان با متون و .1

 مفاهیم و بهره گیری از كتب و مجالت علمی در رابطه با  پزشکی و مامایی

توانایی درک مفاهیم و بهره گیری از كتب و مجالت علمی در ارتباط با حرفه به منظور ارتقای سطح دانش  .1
 حرفه ای 

 (توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید اهداف را با)بینابینی:اهداف 
 كلمات مركب را تجریه نماید. .1

 .ریشه ( را بیان كنند،پسوند ،معنی بخش های مختلف كلمات ) پیشوند   .1

 .درمان و بیماریهای سیستم های مختلف بدن را بیان نماید ،اصطالحات و نشانه های تشخیص   .0
 

 های تدریس:شیوه

 پرسش و پاسخ   ریزی شدهسخنرانی برنامه    سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

  وظایف و تکالیف دانشجو:

 روشها و زمان سنجش و ارزيابي دا نشجويان :

 روش نمره تاريخ ساعت

 كوئیز و فعالیت كالسی  11  

 امتحان میان ترم - - 

 امتحان پایان ترم 11 طبق برنامه آموزش 
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 وسایل کمک آموزشی:  

   پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد05آزمون پایان ترم   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد 01شركت فعال در كالس    نمره درصد -----انجام تکالیف 
 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

 -صححححححی  جور کردنی          ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

  غلط

 ----------- برید()لطفا نام ب سایر موارد
  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 Cohen B.J.Medical Terminology an illustrated Guide 2012.JB Lippincott Co-1چاپی

end Ed. 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

1 18/6/96 Introduction, The Female 
Reproductive System 

 دكتر یاری

2 4/7/96 Prefix, The Female Reproductive 
System 

// 

3 11/7/96 Exercise // 

4 18/7/96 Suffix, The Menstrual Cycle // 

5 10/7/96 Exercise // 

... 1/8/96 Root,Key Terms // 

.... 9/8/96 Exercise // 

.... 16/8/96 Clinical Aspects of Female 

Reproductive 
// 

... 10/8/96 Exercise // 

.... 01/8/96 Key Terms // 

.... 7/9/96 Exercise // 

.... 14/9/96 Pregnancy and Birth // 

.... 11/9/96 Exercise // 

.... 18/9/96 Infertility // 

.... 0/11/96 Exercise // 

.... 11/11/96 Congenital Disorders // 

.... 19/11/96 Exercise // 

 


