
  

 داروسازی دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 دکترای حرفه ای داروسازی پنجمدانشجویان ترم  مخاطبان:در داروسازی  زبان تخصصیعنوان درس :   

 20-21ساعت  یکشنبهروزهای  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: (777/0)3دواحد:)یا سهم استاد از واحد( تعدا

 مهدی مجرب مدرس: 87-87سال تحصیلی  اولهرهفته نیمسال  شنبه روزهای 20 تا7ساعت زمان ارائه درس:   

 عمومیزبان  پیش نیاز: س ودر

 

 پسوندها و علل و نحوه ی به کارگیری آنهات مصطلح در علوم پزشکی، پیشوندها، لغاآشنایی دانشجویان با هدف کلی درس :

 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 را فرا گیرد.اصول عمومی شکل گیری واژه )ریشه، پیشوند و پسوند(دانشجو باید   -2

 

 را فرا گیرد.بدن کل اسامی و صفات مربوط به دانشجو باید  -2

 

 را فرا گیرد.اختصارات پرکاربرد در واژه شناسی در داروسازی و پزشکی دانشجو باید    -3

 

 را فرا گیرد.اصول عمومی نامگذاری بیماریها و اختالالت نشانه ها و بخشی از دانشجو باید  -4

 

 دانشجو باید بتواند بخشی از اصول عمومی نامگذاری بیماریها و اختالالت را فرا گیرد و کار گروهی انجام دهد. -5

 

 کتب علمی فارماکوگنوزی پیدا کند.مطلب دانشجو باید بتواند تسلط نسبی بر ترجمه و درک  -6

 

 مقاالت علمی فارماکوگنوزی پیدا کند.مطلب دانشجو باید بتواند تسلط نسبی بر ترجمه و درک  -7

 

 

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 دانشجو باید  اصول عمومی شکل گیری واژه )ریشه، پیشوند و پسوند(را فرا گیرد.هدف کلی جلسه اول: 

 

 :اولاهداف ویژه جلسه 

 دانشجو قادر باشددر پایان 

 بیان نماید. مقدمه ای بر واژه شناسی پزشکی و اهمیت آن -1-1

 را توضیح دهد. پیکربندی و ساختار آناتومیک واژگان پزشکی -1-2

 شرح دهد. دستجات گوناگون پیشوندها و پسوندها را -1-3

 

 



 دانشجو باید  اسامی و صفات مربوط به کل بدن را فرا گیرد.هدف کلی جلسه دوم: 

 

 :دوماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 توضیح دهد.همراه با ذکر نمونه را  اسامی مرتبط با بدن )به عنوان یک کلیت( -1-1

 ارائه کند.صفات مرتبط با بدن )به عنوان یک کلیت( همراه با ذکر نمونه توضیحاتی کلی در مورد  -1-2

 

 

 در واژه شناسی در داروسازی و پزشکی را فرا گیرد. دانشجو باید  اختصارات پرکاربردهدف کلی جلسه سوم: 

 

 :سوماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

اختصارات پرکاربرد در واژه شناسی در داروسازی و پزشکی را با توضیح مختصری در خصوص معنا و  -1-1

 فرا گیرد.محل کاربرد آنها 

 

 

 اصول عمومی نامگذاری بیماریها و اختالالت را فرا گیرد.دانشجو باید  نشانه ها، هدف کلی جلسه چهارم: 

 

 :چهارماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

نشانه های پرکاربرد در واژه شناسی در داروسازی و پزشکی را با توضیح مختصری در خصوص معنا و محل کاربرد  -1-1

 فرا گیرد.آنها را 

 بیان نماید.با ذکر نمونه هایی را  و اختالالتاصول عمومی نامگذاری بیماریها بخشی از  -1-2

 

هدف کلی جلسه ی پنجم:دانشجو باید بتواند بخشی از اصول عمومی نامگذاری بیماریها و اختالالت را فرا گیرد و کار گروهی 

 .انجام دهد

 اهداف ویژه جلسه پنجم:

 در پایان دانشجو قادر باشد

 اختالالت را با ذکر نمونه هایی بیان نماید.بخشی از اصول عمومی نامگذاری بیماریها و  -1-1

 در کار گروهی و حل تمرین شرکت نماید. -1-2

 

 دانشجو باید بتواند تسلط نسبی بر ترجمه و درک کتب علمی فارماکوگنوزی پیدا کند.:ششمهدف کلی جلسه ی 

 :ششماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 فارماکوگنوزی را با تسلط نسبی قرائت کند و ترجمه نماید.متن علمی برگرفته از کتب -1-1

 درک معنا و مفهوم متن علمی ترجمه شده را به خوبی انجام دهد.-1-2

 

 دانشجو باید بتواند تسلط نسبی بر ترجمه و درک مقاالت علمی فارماکوگنوزی پیدا کند.:هفتمهدف کلی جلسه ی 

 

 



 

 :هفتماهداف ویژه جلسه 

 قادر باشد در پایان دانشجو

 متن علمی برگرفته از مقاالت علمی فارماکوگنوزی را با تسلط نسبی قرائت کند و ترجمه نماید. -1-1

 علمی ترجمه شده را به خوبی انجام دهد. مقاالتدرک معنا و مفهوم  -1-2

 

 منابع:

 Medical Terminologyکتابهای  -1

2- Articles on Pharmacy and the Related Sciences  

 

 

 روش تدریس:

 بهره گیری از نرم افزار پاور پوینت، سخنرانی، پرسش و پاسخ

 

 وسایل آموزشی :

 درایانه، پروژکتور، تخته سفی

 

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

توسط کمیته  09 - ترم آزمون میان 

نظارت بر 

آزمونها اعالم 

 خواهد شد.

توسط کمیته 

نظارت بر آزمونها 

 اعالم خواهد شد.

 - - - - آزمون پایان ترم

حضور فعال در 

 کالس

ثبت حضور و 

غیاب و مشارکت 

فعال در پرسش و 

 پاسخها

19   

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 

 حضور منظم و دقیق در کالس  -1

 رعایت آیین نامه ها و مقررات آموزشی -2

 
 

 دانشکده: EDOنام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول    نام و امضای مدرس:         

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :
 

 



 زبان تخصصی در داروسازی جدول زمانبندی درس

 (01تا  8)ساعت  شنبهروز و ساعت جلسه :

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

1 22/6/79 
 

 مهدی مجرب اصول عمومی شکل گیری واژه )ریشه، پیشوند و پسوند(

2 11/6/79 
 

، )ریشه ها و پسوند ها مربوط به کل بدن اسامی و صفات

 ( پیشوند ها و ریشه ها

 مهدی مجرب

1 9/9/79 
 

 مهدی مجرب اختصارات 

2 12/9/79 
 

نشانه ها، اصول عمومی نامگذاری ادامه ی اختصارات، 

 بیماریها و اختالالت

 مهدی مجرب

ادامه ی اصول عمومی نامگذاری بیماریها و اختالالت، کار  21/9/79 5

 گروهی

 مهدی مجرب

 مهدی مجرب ترجمه و درک مطلب کتب علمی فارماکوگنوزی 22/9/79 6

 مجرب مهدی ترجمه و درک مطلب مقاالت علمی فارماکوگنوزی 5/2/79 9

طبق برنامه ریزی  2

کمیته ی نظارت 

 بر آزمونها

  آزمون میان ترم

 


