
 
 

 

  

 ترکیبی (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جاسه اول
 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه                  :   گروه آموزشی                         بهداشت اوز :     دانشکد

 12/22/2042 :تاريخ ارائه درس  2042-2041:  سال تحصیلی  

 21-21 :ساعت    يک شنبه:      روز (واحد 2)اصطالحات پزشکی (  : واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 8 :تعداد دانشجويان  

 زاهدانیمريم رنجبردکتر  :مسئول درس 2 :تعداد واحد

 زاهدانیمريم رنجبردکتر  :مدرس دقیقه  04: مدت کالس

 24/22/2042:بازنگری/ تدوين  تاريخ
  

 پزشکی  براصطالحات ای مقدمه ،منابع و اهداف درس با دانشجويان،معرفی آشنايی : جلسهعنوان 

 پزشکی اصطالحات آشنايی با ضرورت و مفهوم:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 پزشکی اصطالحات با مفهومآشنايی دانشجو

 کلمه و اشکال ترکیبی کلمات :کلمه شناخت اجزاء

 اصول اساسی در ساختن يک واژه پزشکی آشنايی با 

 واژه های پزشکیصحیح تلفظ 

        بله  :ترکیبی       -: مجازی       -: حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهو  و کامپیوتراساليد کالس درس، وايت برد،  : امکانات آموزشی

 خیر: عنوان و نوع آزمون

 :.منبع درس 
 1-Wilis, M.C. Medical terminology: Programmed learning approach Language health care. 2002. Lippincott, Wiliams & 

Wilkins. Baltimore, MD, USA. 

 1-Dictionary of Public Health Promotion and Education(Terms and Concepts), Second Edition,By Naomin Modeste and Teris 

Tamayose 

 3-Bailliere’s abbreviations in medicine, last edition 

 دقیقه 5 :   مدت زمان (تکمیل گردداين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری ) مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01: مدت زمان 

 

 دقیقه 01:  مدت زمان

  دقیقه  5:  مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 
 

 
 

 جلسه دوم  
 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گروه آموزشی                         بهداشت اوز :     دانشکد

 24/22/20442 :تاريخ ارائه درس  2042-2041:  سال تحصیلی  

 21-21 :ساعت    يک شنبه:      روز (واحد 2)اصطالحات پزشکی (  : واحد)نام درس 

 نظری: نوع واحد
 

 8 :تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبرزاهدانی: درسمسئول  2: تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبرزاهدانی :مدرس دقیقه  05: مدت کالس

 24/22/2042:بازنگری/ تاريخ تدوين 

 
 

 پسوند کلمات ، پیشوند ريشه،: عنوان جلسه 

 آشنايی با ريشه کلمات، پسوندها و پیشوندها:  هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 کلمات و اصطالحات پزشکیبا ريشه  آشنايی دانشجو

 شناخت پیشوندها

 شناخت پسوندها

        بله  :ترکیبی       -: مجازی       -: حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهو  و کامپیوتراساليد کالس درس، وايت برد،  :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
 .:منبع درس 

 1-Wilis, M.C. Medical terminology: Programmed learning approach Language health care. 2002. 

Lippincott, Wiliams & Wilkins. Baltimore, MD, USA. 

 2-Cohen , B.J. Medical terminology: An illustrated guide.2000. Lippincott , Wiliams & Wilkins. 

Baltimore, MD, USA. 

 3-Dictionary of Public Health Promotion and Education(Terms and Concepts), Second Edition,By 

Naomin Modeste and Teris Tamayose 

 4-Bailliere’s abbreviations in medicine, last edition 

 

 دقیقه 5:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01: مدت زمان 

 

 دقیقه 01:  مدت زمان

  دقیقه  5:  مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه سوم  
 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گروه آموزشی                         بهداشت اوز :     دانشکد

 7/21/2042 :تاريخ ارائه درس  2042-2041:  سال تحصیلی  

 21-21 :ساعت    يک شنبه:      روز (واحد 2)اصطالحات پزشکی (  : واحد)نام درس 

 نظری: نوع واحد
 

 8 :تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبرزاهدانی: درسمسئول  2: تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبرزاهدانی :مدرس دقیقه  05: مدت کالس

 24/22/2042:بازنگری/ تاريخ تدوين 
 
 
 

 درمان مرتبط با تغذيه اصطالحات پزشکی مرتبط با بیماريها، تشخیص و: عنوان جلسه 

 درمان مرتبط با تغذيه تشخیص وآشنايی با اصطالحات پزشکی مرتبط با بیماريها، :  هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 آشنايی دانشجوبا   اصطالحات پزشکی مرتبط با بیماريها

 شناخت اصطالحات تشخیصی و درمانی بیماريهای مرتبط با تغذيه

        بله  :ترکیبی       -: مجازی       -: حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهو  و کامپیوتراساليد کالس درس، وايت برد،  :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
 .:منبع درس 

 1-Wilis, M.C. Medical terminology: Programmed learning approach Language health care. 2002. 

Lippincott, Wiliams & Wilkins. Baltimore, MD, USA. 

 2-Cohen , B.J. Medical terminology: An illustrated guide.2000. Lippincott , Wiliams & Wilkins. 

Baltimore, MD, USA. 

 3-Dictionary of Public Health Promotion and Education(Terms and Concepts), Second Edition,By 

Naomin Modeste and Teris Tamayose 

 4-Bailliere’s abbreviations in medicine, last edition 

 

 دقیقه 5:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01: مدت زمان 

 

 دقیقه 01:  مدت زمان

  دقیقه  5:  زمان مدت  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه چهارم
 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گروه آموزشی                         بهداشت اوز :     دانشکد

 20/21/2042 :تاريخ ارائه درس  2042-2041:  سال تحصیلی  

 21-21 :ساعت    يک شنبه:      روز (واحد 2)اصطالحات پزشکی (  : واحد)نام درس 

 نظری: نوع واحد
 

 8 :تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبرزاهدانی: مسئول درس 2: تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبرزاهدانی :مدرس دقیقه  05: مدت کالس

 24/22/2042:بازنگری/ تاريخ تدوين 
 
 
 

 مرتبط با تغذيه  های پزشکی تخصصاصطالحات : عنوان جلسه 
 

 پزشکی مرتبط با علوم تغذيه  های تخصصارائه اصطالحات  :  هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 آشنايی دانشجوبا   اصطالحات پزشکی  تخصص های پزشکی مرتبط با تغذيه و رژيم درمانی
        بله  :ترکیبی       -: مجازی       -: حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهو  و کامپیوتراساليد کالس درس، وايت برد،  :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
 .:منبع درس 

 1-Wilis, M.C. Medical terminology: Programmed learning approach Language health care. 2002. 

Lippincott, Wiliams & Wilkins. Baltimore, MD, USA. 

 2-Cohen , B.J. Medical terminology: An illustrated guide.2000. Lippincott , Wiliams & Wilkins. 

Baltimore, MD, USA. 

 3-Dictionary of Public Health Promotion and Education(Terms and Concepts), Second Edition,By 

Naomin Modeste and Teris Tamayose 

 4-Bailliere’s abbreviations in medicine, last edition 

 

 دقیقه 5:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01: مدت زمان 

 

 دقیقه 01:  مدت زمان

  دقیقه 5:  مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه پنجم
 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گروه آموزشی                         بهداشت اوز :     دانشکد

 12/21/2042 :تاريخ ارائه درس  2042-2041:  سال تحصیلی  

 21-21 :ساعت    يک شنبه:      روز (واحد 2)اصطالحات پزشکی (  : واحد)نام درس 

 نظری: نوع واحد
 

 8 :تعداد دانشجويان  

 رنجبرزاهدانیدکتر مريم : مسئول درس 2: تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبرزاهدانی :مدرس دقیقه  05: مدت کالس

 24/22/2042:بازنگری/ تاريخ تدوين 
 
 
 

 عروق و قلب گوارش و دستگاه دستگاهاصطالحات  پزشکی : عنوان جلسه 

 ارائه اصطالحات پزشکی مرتبط با دستگاه های گوارش و قلب و عروق:  هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 آشنايی دانشجو با اصطالحات پزشکی، وتشخیص و درمان بیماريهای مربوط به دستگاه گوارش

 آشنايی دانشجو با اصطالحات پزشکی، وتشخیص و درمان بیماريهای مربوط به دستگاه قلب و عروق
        بله  :ترکیبی       -: مجازی       -: حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهو  و کامپیوتراساليد کالس درس، وايت برد،  :آموزشی  امکانات

 خیر: عنوان و نوع آزمون
 .:منبع درس 

 1-Wilis, M.C. Medical terminology: Programmed learning approach Language health care. 2002. 

Lippincott, Wiliams & Wilkins. Baltimore, MD, USA. 

 2-Cohen , B.J. Medical terminology: An illustrated guide.2000. Lippincott , Wiliams & Wilkins. 

Baltimore, MD, USA. 

 3-Dictionary of Public Health Promotion and Education(Terms and Concepts), Second Edition,By 

Naomin Modeste and Teris Tamayose 

 4-Bailliere’s abbreviations in medicine, last edition 

 

 دقیقه 5:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01: مدت زمان 

 

 دقیقه 01:  مدت زمان

  دقیقه  5:  زمان مدت  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه ششم
 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گروه آموزشی                         بهداشت اوز :     دانشکد

 14/2/2041 :تاريخ ارائه درس  2042-2041:  سال تحصیلی  

 21-21 :ساعت    يک شنبه:      روز (واحد 2)اصطالحات پزشکی (  : واحد)نام درس 

 نظری: نوع واحد
 

 8 :تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبرزاهدانی: مسئول درس 2: تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبرزاهدانی :مدرس دقیقه  05: مدت کالس

 24/22/2042: :بازنگری/ تاريخ تدوين 
 
 
 

 دستگاه تنفس و دستگاه ادراریاصطالحات پزشکی : عنوان جلسه 

 ارائه اصطالحات پزشکی مرتبط با دستگاه های دستگاه تنفس و ادراری : هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 آشنايی دانشجو با اصطالحات پزشکی، وتشخیص و درمان بیماريهای مربوط به دستگاه تنفس

 وتشخیص و درمان بیماريهای مربوط به دستگاه ادراری و کلیهآشنايی دانشجو با اصطالحات پزشکی، 
        بله  :ترکیبی       -: مجازی       -: حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهو  و کامپیوتراساليد کالس درس، وايت برد،  :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
 .:منبع درس 

 1-Wilis, M.C. Medical terminology: Programmed learning approach Language health care. 2002. 

Lippincott, Wiliams & Wilkins. Baltimore, MD, USA. 

 2-Cohen , B.J. Medical terminology: An illustrated guide.2000. Lippincott , Wiliams & Wilkins. 

Baltimore, MD, USA. 

 3-Dictionary of Public Health Promotion and Education(Terms and Concepts), Second Edition,By 

Naomin Modeste and Teris Tamayose 

 4-Bailliere’s abbreviations in medicine, last edition 

 

 دقیقه 5:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01: مدت زمان 

 

 دقیقه 01:  مدت زمان

  دقیقه 5:  مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 جلسه هفتم
 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گروه آموزشی                         بهداشت اوز :     دانشکد

 17/2/2041 :تاريخ ارائه درس  2042-2041:  سال تحصیلی  

 21-21 :ساعت    يک شنبه:      روز (واحد 2)اصطالحات پزشکی (  : واحد)نام درس 

 نظری: نوع واحد
 

 8 :تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبرزاهدانی: درسمسئول  2: تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبرزاهدانی :مدرس دقیقه  05: مدت کالس

 24/22/2042: :بازنگری/ تاريخ تدوين 
 
 
 

 اختصارات پزشکی: عنوان جلسه 

  اختصارات پزشکی متداول در پرونده های درمانی بیمارنارائه :  هدف کلی جلسه 
 : اهداف اختصاصی 

اختصارات و عاليم پزشکی متداول در پرونده پزشکی بیماران در بخش های مختلف بستری  با آشنايی دانشجو

 بیمارستان
        بله  :ترکیبی       -: مجازی       -: حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهو  و کامپیوتراساليد کالس درس، وايت برد،  :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
 .:منبع درس 

 1-Wilis, M.C. Medical terminology: Programmed learning approach Language health care. 2002. 

Lippincott, Wiliams & Wilkins. Baltimore, MD, USA. 

 2-Cohen , B.J. Medical terminology: An illustrated guide.2000. Lippincott , Wiliams & Wilkins. 

Baltimore, MD, USA. 

 3-Dictionary of Public Health Promotion and Education(Terms and Concepts), Second Edition,By 

Naomin Modeste and Teris Tamayose 

 4-Bailliere’s abbreviations in medicine, last edition 

 

 دقیقه 5:      مدت زمان .(صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردداين قسمت :   )مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01: مدت زمان 

 

 دقیقه 01:  مدت زمان

  دقیقه  5 : مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 


