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 شرح درس:

در اين درس متونی به زبان انگليسی در ارتباط با جراحی و اتاق عمل در اختيار دانشجويان قرار می گيرد تا آنها بتوانند تمرينات 

نمايند. به عالوه شناسايی انواع پاراگراف و تنظيم پاراگراف ها به منظور  مربوطه را انجام داده و كابرد واژه ها را در مجالت مشخص

 درک مفهوم اصلی مطرح شده در هر پاراگراف آموزش داده می شود.

 

  :كلی هدف

 آشنايی دانشجو با متون و منابع علمی و واژه های رايج در جراحی و اتاق عمل و كسب توانايی درک مفاهيم به منظور بهره گيری از

 كتب و مجالت علمی پژوهشی و ارتقاء سطح دانش حرفه ای

 

 :اهداف رفتاری

 دانشجو با اختصارات پزشکی، جراحی و اتاق عمل متداول، پسوندها و پيشوندهای مصطلح در پزشکی آشنا شود.

 دانشجو نحوه استفاده صحيح از فرهنگ لغات را بياموزد.

 روخوانی می نوايد.را با سرعتی مناسب همراه با درک مفاهيم دانشجو متون علمی مربوط به جراحی و اتاق عمل 

 دانشجو اصول ترجمه و خالصه نويسی متون علمی مربوط به رشته را آموخته است.

 دانشجو خالصه كردن فهرست گونه مطالب را فرا گرفته است.
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 تدريس:  روش

ويديو پروژكتور و  -اورهد –کتور  اين درس با استفاده از  روش های سخنرانی، پيش سازمان دهنده و گروه كوچك و با استفاده از پرو

 كامپيوتر بر حسب نياز تدريس خواهد شد.

داشته باشند و در هر جلسه از دانشجويان انتظار می رود كه مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شركت فعال در بحث 

 همچنين در رابطه با موضوع درس، مقاالت جديدی را نيز در كالس ارايه نمايند.

 

 روش ارزشيابی دانشجو:

 نمره( 2نمره(                    آزمون ميان ترم   ) 02نمره (                                  آزمون پايان ترم )2حضور و فعاليت كالسی )

 از اعمال نمره در سايت، دانشجو می تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نمايد. روز پس 5حداكثر 

تجزيه و تحليل سواالت آزمون توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و نتايج آن در اختيار مسئول 

 درس قرار می كيرد.

 

 سياست ها و قوانين درس:

 می، حرفه ای و حضور به موقع در كالس درس، الزاميست.رعايت اصول اخالق اسال

 

 منابع:

 كتاب زبان تخصصی تکنولوژيست های اتاق عمل. نويسنده: اصغر كاربرد -

- Surgical Technology for the Surgical Technologist: A Positive Care Approach,Caruthers, et al 
Delmar Publishers (2014) 
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 برگزاری جلسات:تاريخ 

 مدرس اهداف رفتاری ساعت تاريخ جلسه

0 22/00/11 01-02  Operating Room Equipment خانم صادقلو 

2 10/02/11 01-02  Surgery, Terminology-Description of surgical procedure, 
Outpatients and inpatients-Disease-Surgical instruments 

 خانم صادقلو

0 10/02/11 01-02  General Surgery خانم صادقلو 

2 05/02/11 01-02  Laparoscopic, Dissection of Gallbladder, End operation خانم صادقلو 

5 22/02/11 01-02  Operative Cholangiogram خانم صادقلو 

1 22/02/11 01-02  Orthopedic surgery خانم صادقلو 

1 20/10/10 01-02  Total Hip Replacement, How the normal hip  works, 
Common causes of hip pain and loss of  hip mobility, the 
orthopedic evaluation 

 خانم صادقلو

0 20/10/10 01-02  Your recovery at hospital & home خانم صادقلو 

2 12/12/10 01-02  Heart, Anatomy of the Heart, Heart Surgery, Types of 
Heart Surgery Coronary 

 خانم صادقلو

01 00/12/10 01-02  Artery Bypass Grafting,Transmyocardial Laser 

Revascularization, Heart Valve Repair or Replacement, 

Arrhythmia Treatment, Heart Transplant 

 خانم صادقلو

00 00/12/10 01-02  Medical Evaluation, Diagnostic Tests, Traditional Open-
Heart Surgery, Stent, Pacemaker 

 خانم صادقلو

02 25/12/10 01-02  Organ transplant, Types of  transplants خانم صادقلو 

00 10/10/10 01-02  Split transplants, Domino transplants, Major organs and 
tissues transplanted, 

 خانم صادقلو

02 10/10/10 01-02  Types of donor, Reasons for donation and ethical issues, 

Compensated donation 
 خانم صادقلو

05 05/10/10 01-02  خانم صادقلو تعطيلی رسمی 

01 22/10/10 01-02  Eye surgery, Preparation and precaution صادقلو خانم  

01 22/10/10 01-02  Laser eye surgery, Cataract surgery, Glaucoma surgery 
,Canaloplasty ,Refractive surgery 

 خانم صادقلو

 


