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شماره 

 جلسه

عنوان 

 جلسه

نام 

 مدرس
 روش آموزش رفتاریاهداف 

 )آنالین/آفالین/ترکیبی(

نحوه 

ارزشیابی 

 جلسه

یف لتک نوع

و مهلت 

ارائه و 

 نمره

محتوای 

کمک 

 آموزشی

 اول

کلیات انگل 
 –شناسی 

کلیات تک 
 یاخته شناسی

رویا 

موسی 

 زاده

. تعاریف و 1 باشد: قادر دانشجو

 .اصطالحات رایج در انگل شناسی پزشكي را بیان کند

 .انواع زندگی انگلی را توضیح دهد. 2

 .( را شرح دهدHost. انواع میزبان )3

 بنویسد.. مقاومت و ایمني در بیماریهاي انگلي را 4

 بنویسد.. فیزیولوژي انگلها را 5

 بنویسد.. راه هاي ورود انگلها به بدن را 6

 .. تقسیم بندي انگلها را توضیح دهد7

 کند. را بیان ک یاخته هات. تكثیر و انواع آن در 8

 .. فیزیولوژي تك یاخته ها را تشریح کند9
 .ک یاخته ها را ذکر کندت. طبقه بندي 11

 

حضور در کالس  انالین

مشارکت در –

 کالس

آمادگی 

برای پرسش  

 کالسی

لپ تاپ 

و فایل 

 صوتی

 دوم

آنتامبا 
 –هیستولیتیكا
 -آنتامبا کلی 

ژیاردیا 
 –المبلیا 

تریکوموناس 
 واژینالیس

رویا 

موسی 

 زاده

. طبقه بندي و خصوصیات عمومي آمیب ها و 1

 .تاژک داران روده اي را توضیح دهد

 آنتامبا هیستولیتیكا. مورفولوژي و چرخه زندگی 2

ژیاردیا و  تریکوموناس واژینالیس، آنتامبا کلیو 
 .را ذکر کند المبلیا

عالئم بالینی بیماري آمیبیازیس، . 3

 نویسد.ا بتریکومونیازیس و ژیاردیازیس ر

. اپیدمیولوژي و انتشار آمیبیازیس، 4

 بنویسد.تریکومونیازیس و ژیاردیازیس را 

. روشهای تشخیص آزمایشگاهي آمیبیازیس، 5

 بنویسد.تریکومونیازیس و ژیاردیازیس را 

. روشهاي كنترل و پیشگیري آمیبیازیس، 6

 .تریکومونیازیس و ژیاردیازیس را شرح دهد

تریکومونیازیس و ، . درمان آمیبیازیس7

حضور در کالس  انالین

مشارکت در –

 کالس

آمادگی 

برای پرسش  

 کالسی

لپ تاپ 

و فایل 

 صوتی
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 بنویسد.ژیاردیازیس را 
 

 سوم

 –لیشمانیا 
 توكسوپالسما

رویا 

موسی 

 زاده

 

تاژك داران . طبقه بندی و خصوصیات عمومي 1

 .خوني، نسجي و توكسوپالسما را بنویسد

لیشمانیا و . مرفولوژي و چرخه زندگی 2

 .را توضیح دهد توكسوپالسما
. عالئم بالیني بیماریهای لیشمانیازیس و 3

 .را بیان کند توكسوپالسموزیس

روشهاي تشخیص آزمایشگاهی لیشمانیازیس و . 4

 بنویسد.را  توكسوپالسموزیس

 لیشمانیا و توكسوپالسما. اپیدمیولوژي و انتشار 5

 بنویسد.را 

. روشهاي كنترل و پیشگیري از بیماریهاي لیشمانیازیس و 6

 بنویسد.را  توكسوپالسموزیس

را  توكسوپالسموزیس . درمان لیشمانیازیس و7

 بنویسد.
 

حضور در کالس  انالین

مشارکت در –

 کالس

آمادگی 

برای پرسش  

 کالسی

لپ تاپ  

و فایل 

 صوتی

 مچهار

پالسمودیوم 
ویواکس،  

پالسمودیوم 
 فالسیپاروم

رویا 

موسی 

 زاده

 

پالسمودیوم . طبقه بندی و خصوصیات عمومي 1

 .ها را بنویسد

های  پالسمودیوم. مرفولوژي و چرخه زندگی 2

 .عامل مولد ماالریا را بیان کند
 . عالئم بالیني بیماري ماالریاي ناشي از انواع3

 .ها را توضیح دهد پالسمودیوم

پالسمودیومهای ماالریا را روشهاي تشخیص آزمایشگاهی . 4

 .بیان کند

. اپیدمیولوژي و انتشار پالسمودیومهای ماالریا 5

 .را توضیح دهد

. روشهاي كنترل و پیشگیري از بیماري ماالریا 6

 .را ذکر کند

حضور در کالس  انالین

مشارکت در –

 کالس

آمادگی 

برای پرسش  

 کالسی

لپ تاپ 

و فایل 

 صوتی
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 . درمان بیماري ماالریا را توضیح دهد7
 

 مپنج

 
عنوان 

  مبحث:    
پالسمودیوم 

اوال و 
پالسمودیوم 

 ماالریه
 

رویا 

موسی 

 زاده

پالسمودیوم . طبقه بندی و خصوصیات عمومي 1

 .ها را بنویسد

های  پالسمودیوم. مرفولوژي و چرخه زندگی 2

 .عامل مولد ماالریا را بیان کند
 انواع. عالئم بالیني بیماري ماالریاي ناشي از 3

 .ها را توضیح دهد پالسمودیوم

روشهاي تشخیص آزمایشگاهی پالسمودیومهای ماالریا را . 4

 .بیان کند

. اپیدمیولوژي و انتشار پالسمودیومهای ماالریا 5

 .را توضیح دهد

. روشهاي كنترل و پیشگیري از بیماري ماالریا 6

 .را ذکر کند

 . درمان بیماري ماالریا را توضیح دهد7
 

حضور در کالس  انالین

مشارکت در –

 کالس

آمادگی 

برای پرسش  

 کالسی

لپ تاپ 

و فایل 

 صوتی

 مشش

کرم کلیات    
 -شناسی 
كلیات 

 - ترماتودها
فاسیوال 
 -هپاتیکا 

دیکروسلیوم 
 دندریتیکوم

رویا 

موسی 

 زاده

 

كرمها، . طبقه بندی و خصوصیات عمومي 1

 .ترماتودها و ترماتودهاي كبدي را بنویسد

. مرفولوژي و چرخه زندگی فاسیوال هپاتیکا و  2

 .را بیان کند دیکروسلیوم دندریتیکوم
. عالئم بالیني فاسیولیازیس و دیکروسلیازیس را 3

 .توضیح دهد

روشهاي تشخیص آزمایشگاهی فاسیوال هپاتیکا و . 4

 بنویسد.را  دیکروسلیوم دندریتیکوم

. اپیدمیولوژي و انتشار فاسیولیازیس و 5

 .دیکروسلیازیس را شرح دهد

. روشهاي كنترل و پیشگیري از فاسیولیازیس و 6

 .دیکروسلیازیس را ذکر کند

دیکروسلیازیس را و  . درمان فاسیولیازیس7

 .توضیح دهد

حضور در  انالین  

–کالس 

مشارکت 

 در کالس

آمادگی 

برای 

پرسش  

 کالسی

لپ 

تاپ 

و 

فایل 

 صوتی
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 هفتم

کلیات 
 -سستودها 

ساژیناتا تنیا 
 تنیا سلیوم -
- 

اکینوکوکوس 
 گرانولوزوس

رویا 

موسی 

 زاده

 
را  سستودها. طبقه بندی و خصوصیات عمومي 1

 .بیان کند

تنیا ساژیناتا و سلیوم و اکینوکوکوس . مرفولوژي و چرخه زندگی 2

 .را توضیح دهد گرانولوزوس
. عالئم بالیني تنیازیس و سیستي سركوزیس و کیست هیداتیک را 3

 .ذکر کند

تنیازیس و سیستي بیماریهاي روشهاي تشخیص آزمایشگاهی . 4

 .سرکوزیس و کیست هیداتیک را بیان کند

. اپیدمیولوژي و انتشار تنیازیس و سیستي سركوزیس و کیست هیداتیک 5

 .را ذکر کند

. روشهاي كنترل و پیشگیري از تنیازیس و 6

 .را بنویسد سیستي سركوزیس و کیست هیداتیک

کیست و  رمان تنیازیس و سیستي سركوزیس. د7

 .هیداتیک را توضیح دهد
 

حضور در کالس  انالین

مشارکت در –

 کالس

آمادگی 

برای پرسش  

 کالسی

لپ تاپ 

و فایل 

 صوتی

 هشتم

کلیات 
 – نماتودها

  –  آسکاریس
 -اكسیور 

 تریکوسفال

رویا 

موسی 

 زاده

و  و اكسیور نماتودها، آسکاریس. طبقه بندی و خصوصیات عمومي 1

 .را بنویسد تریکوسفال

تریکوسفال و  اكسیور آسکاریس و. مرفولوژي و چرخه زندگی 2

 .را توضیح دهد
و اکسیوریازیس و تریکیوریازیس را  سازیآسکاری. عالئم بالیني 3

 .بیان کند

و  تریکوسفالو  و اكسیور آسکاریسروشهاي تشخیص آزمایشگاهی . 4

 .را بنویسد تریکیوریازیس

تریکوسفال را توضیح و  اكسیور آسکاریس و. اپیدمیولوژي و انتشار 5

 .دهد

و  سازیآسکاری. روشهاي كنترل و پیشگیري از 6

 .اکسیوریازیس و تریکیوریازیس را بیان کند

و  و اکسیوریازیس سازیآسکاری. درمان 7

 .تریکیوریازیس را شرح دهد

حضور در کالس  انالین

مشارکت در –

 کالس

آمادگی 

برای پرسش  

 کالسی

لپ تاپ 

و فایل 

 صوتی
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نین استراتژی مدرس در نمره دهی چدرصد تکالیف ارائه شده، درصد آزمون پایانی، هم): روش ارزشیابی دانشجو

 :شوند بطور واضح مشخص شود(به تکالیفی که با تاخیر پاسخ داده می

 

درصد  واحد نظری روش ارزیابي

 نمره

 تکالیف کالسی 

 (نمره در نظر گرفته شود 2-5در مجموع )

22  

  Summativeارزیابی های 
02  

 مجموع
022  

 

 

 :جهت مطالعات بیشتر و سایتهای آموزشیمنابع 

 

 

 . 1885مارکل. انگل شناسی پزشکی. عمید اطهری. چاپ اول. انتشارات آییژ.  -1

 غروی، محمد جواد. تک یاخته شناسی پزشکی ، چاپ دوم.  -2

 .1882اسماعیل. بیماریهای انگلی ایران ، جلد اول، بیماریهای تک یاخته ای ، چاپ هفتم، انتشارات حیان، تهران، صائبی،  -8

 .1881صائبی، اسماعیل. بیماریهای انگلی ایران ، جلد دوم، بیماریهای کرمی ، چاپ دوم، انتشارات حیان، تهران،  -0
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 .1881اپ پنجم. انتشارات آییژ. براون، نوا. انگل شناسی پزشکی. عمید اطهری. چ -5

6- Beaver PC, Jung RC, Cupp EW: Clinical Parasitiology, 9 th ed, Philadephia, Lea & Febiger, 1984.  

7- Markell Wk, John DT, Krotoski WA: Markel & Voge's, Medical parasitology, 8 thed, Philadelphia, W B Saunders, 

1999. 

 

اهداف رفتاری اهدافی هستند که فرایند یادگیری دانشجو را بصورت قابل اندازه گیری بیان نمایند. این اهداف 

 شامل بخش محتوا, معیار, شرایط و فعل رفتاری مناسب باشد. 

 نوزاد را در حالت خوابیده و با یک درصد خطا اندازه گیری نماید. قدمثال دانشجو بتواند " 

نوزاد         شرایط :  درحالت خوابیده   معیار : یک درصد خطا      فعل رفتاری : اندازه گیری  قدمحتوا : 

       کند

 


