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 Part Iپظ اس هطالعِ ایي درط داًؾجَ بایذ بتَاًذ:
Introduction of medical
ّ.1 terminology:ذف اس ٍاصُ ؽٌاعی پشؽکی را بیاى کٌذ.
.2 Chapter1:Concepts ofهعٌی ٍتفاٍت پیؾًَذ ،پغًَذ ٍ ریؾِ را بذاًذ.
medical terminology
 .3 1.word partsتَضیح دّذ کلوات تزکیبی کذاهٌذ ٍ چِ
 2. combining formاعتفادُ ای دارًذ.
 Chapter1پظ اس هطالعِ ایي درط داًؾجَ بایذ بتَاًذ:
1. word derivations
.1 2.abbreviationsسباًْایی کِ کلوات پشؽکی اس /اًْا اعتخزاج
ؽذُ بؾٌاعذ.

هذرط :فاطوِ قٌبزی

تکالیف داًؾجَ

ًحَُ ارسؽیابی ٍ
درصذ آى

عخٌزاًی ،پزعؼ ٍ

تختِ ٍایت بزد،

تْیِ هٌبع درعی،

تکَیٌی ،کتبی اس

پاعخ ،گزٍّی

ٍیذئَ پزٍصکتَر،

تْیِ دیکؾٌزی،

هیشاى اطالعات قبلی

لپ تاپ

اعتخزاج هعاًی
کلوات chapter1

عخٌزاًی ،پزعؼ ٍ

تختِ ٍایت بزد،

اًجام توزیٌات

ٍرٍدی :لغات درط

پاعخ ،گزٍّی

ٍیذئَ پزٍصکتَر،

هزٍری درط اٍل،

اٍل

لپ تاپ

اعتخزاج هعاًی لغات
درط دٍم

 .2اًَاع لغتٌاهِ ّای پشؽکی را بؾٌاعذ.
 .3بزخی هفاّین هزتبط ٍاصگاى پشؽکی در هطالعِ
هَردی را تحلیل کٌذ.
 Chapter2پظ اس هطالعِ ایي درط داًؾجَ بایذ بتَاًذ:
Suffixes
1.noun suffixes
1

"

"

اًجام توزیٌات

ٍرٍدی : :لغات

.1 2. adjective suffixesپغًَذ را تعزیف کٌذ.
3. forming plurals
 .2هثالْایی اس ًحَُ اعتفادُ پغًَذّا ارائِ کٌذ.
 .3بزخی پغًَذّای اعن عاس ،صفت عاس یا جوع

هزٍری درط دٍم،

درط دٍم

اعتخزاج هعاًی لغات

تکَیٌی :اًجام

درط عَم

تواریي هزتبط با
درط دٍم

را در ٍاصگاى پشؽکی تؾخیص دادُ یا بکار ببزد.
 .4پغًَذّای اعتفادُ ؽذُ در هطالعِ هَردی را
آًالیش کٌذ.
4

95/12/7

5

95/12/14

6

95/12/21

 Chapter3پظ اس هطالعِ ایي درط داًؾجَ بایذ بتَاًذ:
Prefixes
.1 1.common prefixesپیؾًَذ را تعزیف کزدُ ٍ ًحَُ ی کاربزد آى را
 * numbersتَضیح دّذ.
* colors
 .2 * negativeبزخی پیؾًَذّای هَرد اعتفادُ در ٍاصُِ
 * directionؽٌاعی پشؽکی را تؾخیص دادُ ٍ تعزیف کٌذ.

"

"

اًجام توزیٌات

"

هزٍری درط عَم،

 .3اس پیؾًَذّا بزای عاخت لغات پشؽکی اعتفادُ
کٌذ.
" Chapter3
Prefixes
1.common prefixes
* degree
* size
* time
* position

"

"

"

"

اًجام توزیٌات

"

هزٍری درط عَم،
اعتخزاج هعاًی لغات
درط چْارم

 Chapter4پظ اس هطالعِ ایي درط داًؾجَ بایذ بتَاًذ:
Cells, tissues and organs
.1 1.body organizationعطَح عادُ تا پیجیذُ ارگاًیغن ّای سًذُ را
 2. the cellهزتب کٌذ.
 .2هْوتزیي اجشای علَل را تَضیح دّذ.
2

اًجام توزیٌات
هزٍری درط چْارم،

"

 .3چْار بافت اصلی عاسًذُ بذى هَجَدات ٍ
عولکزد آى ّا را بذاًذ.
 .4کلوات اصلی هزتبط با عاختار ٍ عولکزد بافت
ّای بذى را تعزیف کٌذ.
 .5ریؾِ ّا ٍ پغًَذّای هزتبط با علَل/ف بافت
ٍ ارگاى ّا را بؾٌاعذ.
7

96/1/19

8

96/1/26

9

96/2/2

" Chapter4
3. tissue
4. organs and organ
systems
5. word parts pertaining
to Cells, tissues and
organs
 Chapter5پظ اس هطالعِ ایي درط داًؾجَ بایذ بتَاًذ:
Body structure
.1 1.directional termsهْوتزیي کلوات هزتبط با جْت ّا در آًاتَهی
 2. body cavitiesرا تعزیف کٌذ.
3. abdominal regions
 .2اًَاع بزػ را تؾزیح کٌذ.

"

"

"

"

اًجام توزیٌات

"

هزٍری درط چْارم،
اعتخزاج هعاًی لغات
درط پٌجن
اًجام توزیٌات

"

هزٍری درط پٌجن،

 .3حفزات پؾتی ٍ ؽکوی را هؾخص کٌذ.
 .4چْار قغوت ٍ ًِ قغوت ؽکوی را بؾٌاعذ.
 .5 Chapter5هْوتزیي حالت ّای هَرد اعتفادُ در پشؽکی
4.positions
 5. word parts pertainingرا تَضیح دّذ.
 .6 to Body structureهْوتزیي لغات تؾزیح کٌٌذُ ی عاختار بذًی را
تتعزیف کٌذ.

"

"

اًجام توزیٌات
هزٍری درط پٌجن،
اعتخزاج هعاًی لغات
درط ًْن

3

"

 .7ریؾِ ّای هزتبط با ًَاحی بذى را ؽٌاعایی
کزدُ بکار ببزد.
 .8پیؾًَذّای هزتبط با ًَاحی بذى را ؽٌاعایی
کزدُ بکار ببزد.
10

96/2/9
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96/2/16

12

96/2/23

آسهَى پایاًی :تغتی

آسهَى هیاى تزم

ٍ تؾزیحی
 Chapter9پظ اس هطالعِ ایي درط داًؾجَ بایذ بتَاًذ:
Circulation
.1 1.the heartدیاگزام قلب را ًاهگذاری کٌذ.
 .2 2. the vascular systemهغیز جزیاى خَى در قلب را بگَیذ.
3. blood pressure
 .3هغیز حزکت پیام الکتزیکی در قلب را

"

"

اًجام توزیٌات

تکَیٌی :اًجام

هزٍری درط ًْن،

تواریي هزتبط با

تزجوِ بخؼ

درط ًْن

بیواریْای عیغتن
قلب ٍ عزٍق

بگَیذ.
 .4اجشای الکتزٍکاردیَگزام را تَضیح دّذ.
 .5عزخزگ،عیاّزگ ،هَیزگ ،آرتزیَل ٍ ًٍَل
را هقایغِ کٌذ.
 .6فؾار خَى ٍ ًحَُ ی اًذاسُ گیزی آى را بیاى
کٌذ.
 .7 Chapter9لغات هزتبط با عیغتن قلبی عزٍقی را ؽٌاختِ
4. roots pertaining to
 cardiovascular systemبکار بزد.
 .8 5. clinical aspects ofهْوتزیي ًارعایی ّای هَثز بز عیغتن قلبی
cardiovascular system
عزٍقی را بؾٌاعذ.

"

"

اًجام توزیٌات

ٍرٍدی : :لغات

هزٍری درط ًْن،

درط ًْن

اعتخزاج هعاًی لغات

تکَیٌی :اًجام

درط یاسدّن

تواریي هزتبط با
درط ًْن

4

13

96/2/30

14

96/3/6

 Chapter11پظ اس هطالعِ ایي درط داًؾجَ بایذ بتَاًذ:
The respiratory
ً.1 systemقؼ  co2 ٍ o2را در بذى بیاى کزدُ ًحَُ
 1.apper respiratoryاًتقال /اًْا را در خَى تَضیح دّذ.
passage ways
 .2 2. lower respiratoryدیاگزام دعتگاُ تٌفظ را ًاهگذاری کزدُ
ً passage waysقؼ ّز قغوت را باختصار تَضیح دّذ.
3. breathing
 .3 4. gas transportهکاًیغن تٌفظً ،قؼ دیافزاگن ٍ عصب
 5. word partsفزًیک را تَضیح دّذ.
pertaining to The
 . .4 respiratory systemلغات هزتبط با عیغتن تٌفظ را ؽٌاختِ بکار

"

"

اًجام توزیٌات

ٍرٍدی : :لغات

هزٍری درط

درط ًْن

یاسدّن ،تزجوِ لغات

تکَیٌی :اًجام

درط ؽاًشدّن

تواریي هزتبط با
درط یاسدّن

بزد.
 .5کلوات هزتبط با بیواریْای دعتگاُ تٌفظ را
بؾٌاعذ.
 .6حجن ّا ٍ ظزفیت ّای تٌفغی را تعزیف
کٌذ.
 Chapter16پظ اس هطالعِ ایي درط داًؾجَ بایذ بتَاًذ:
The endocrine system
َّ.1 1.hormonesرهَى را تعزیف کٌذ.
َّ .2 2. the endocrine glandsرهًَْای اعتزٍئیذی ٍ آهیٌَ اعیذی را
3. other endocrine
 tissuesهقایغِ کٌذ.
 .3 4. roots pertaining toدیاگزام عیغتن درٍى ریش را ًاهگذاری کٌذ.
The endocrine system
َّ .4رهًَْا هتزؽحِ اس غذد درٍى ریش را ًام
بزدُ باختصار ٍظایف آى ّا را بیاى کٌذ.
 .5لغات هزتبط با عیغتن درٍى ریش را ؽٌاختِ
بکار بزد.

5

"

"

اًجام توزیٌات

ٍرٍدی : :لغات

هزٍری درط

درط یاسدّن

ؽاًشدّن ،تزجوِ

تکَیٌی :اًجام

بخؼ بیواریْای

تواریي هزتبط با

عیغتن درٍى ریش

درط ؽاًشدّن

96/3/13

15

 .6 Chapter16هْوتزیي بیواری ّای عیغتن درٍى ریش را
1. clinical aspects of
 endocrine systemتؾزیح کٌذ.
شناخت اختصارات و اسامی
بخش های بیمارستانی

"

"

اًجام توزیٌات

ٍرٍدی : :لغات

هزٍری درط

درط یاسدّن

ؽاًشدّن

تکَیٌی :اًجام
تواریي هزتبط با
درط ؽاًشدّن

16

آسهَى پایاًی :تغتی

آسهَى پایاى تزم

ٍ تؾزیحی
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