
 

  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 هیتغذ گروه آموزشی 

 هیتغذ رشته/گرایش

 فراگیران مقطع تحصیلی
                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 اصطالحات پزشکی عنوان واحد درسی

          کارورزی            کارآموزی              ��عملی          تئوری نوع واحد درسی

 11:  ( ساعت زمان )                                     1تعداد واحد :  تعداد واحد/ ساعت

 11 کد درس

 زبان عمومی پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی مدرس 

 / مدرسین 
 مریم نظری

 ذیهغت مدرس  رشته تحصیلی

 دکتری مدرس  مقطع تحصیلی

 استادیار رتبه علمی

 Maryam.nazary1@yahoo.com پست الکترونیک

 23101512111 شماره تماسآدرس / 

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(

در بیماریها و بیمارستان در جهت ارتباط موثر با همکاران حیطه بهداشت اصطالحات رایج آشنایی دانشجو با 

 ودرمان

 اهداف اختصاصی

 آشنایی با ساختار اصطالحات و کلمات 

 و تغذیه زشکی، پآشنایی با اصطالحات رایج فیزیولوژی، بیوشیمی 

 

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

   

 تدریسروش های 

       نمایش عملی     سخنرانی توسط دانشجو سخنرانی و تدریس توسط استاد

     پرسش و پاسخ
 (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله

 
    کارگاه آموزشی

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم           بیمار شبیه سازی شده          بحث گروهی

    آموزش مجازی                     Bedside teaching ایفای نقش

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

 بنام خدا  

 (Course Planطرح دوره )

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



ضوابط آموزشی و سیاست 

 های  مدیریتی کالس

 خالق دانشجویی ا           امتحانات        تکالیف کالسی         حضور و غیاب 

 سایر:

 منابع اصلی درس : 

 مدیکال ترمینولوژی کوهن 

 مدیکال ترمینولوژی ویلیس 

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 جلسه
 تاریخ ارائه عناوین کلی درس در هر جلسه 

ساعت 

 ارائه
 روش تدریس

مواد و وسایل 

 آموزشی 
 روش ارزشیابی*

1 
اصطالحات و تشریح ساختار کلی 

آشنایی با ریشه ها، پیشوندها و 

 (1پسوندهای معمول )

19/11/99 11 

توسط  سیو تدر یسخنران

در  بحث گروهی، استاد

 تدریس آنالین
 پاورپوینت

ترم و  انیامتحان پا

و  یمشارکت کالس

 یعمل فیانجام تکال

0 
اصطالحات و  یساختار کل حیتشر

و  شوندهایها، پ شهیبا ر ییآشنا

 (2معمول ) یپسوندها

 " نتیپاورپو " 11 3/12/99

 " نتیپاورپو " 11 17/12/99  آشنایی با اصطالحات رایج فیزیولوژی 1

 " نتیپاورپو " 11 11/1/1111 بیوشیمی جیبا اصطالحات را ییآشنا 4

 " پاورپوینت " 11 29/1/1111 آناتومی جیبا اصطالحات را ییآشنا 5

6 
 پزشکی وآشنایی با اصطالحات رایج 

 بیمارستانی
 " نتیپاورپو " 11 12/2/1111

1 
ه علم تغذی جیبا اصطالحات را ییآشنا

 و بیماریهای مرتبط
 " نتیپاورپو " 11 22/2/1111

 آزمون کتبی     ترم پایان امتحان  1

 5/4/1422تاریخ امتحان پایان ترم: 00/1/1422تاریخ امتحان میان ترم: 

 (  به تفکیک  عناوین درس را در جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد . ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

 کوتاه پاسخ   (     -2   گسترده پاسخ   -1الف : تشریحی )  

 ( صحیح  /غلط -3    جورکردنی -2ی   چند گزینه ا -1عینی )  ب :   

مشاهده عملکرد )چک  -0

 لیست(
 مصاحبه)شفاهی( -4 انجام تکالیف عملی و پروژه -1

 ) لطفا قید نمایید (سایر  - 1 (کوئیزآزمون ) -6 مشارکت کالسی -5

 امضاء :                                                                                                                             01/11/33تاریخ تکمیل فرم :           

 


