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بهداشت  رشته تحصیلی:
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 ساختمان کالسها

  مدرس:
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 محقق
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 .شوند می آشنا مایشگاهی تک یاخته ها و حشرات مهم و ناقل بیماری در انسانتشخیص آز صحیح تکنیکهای و مفاهیم با در پایان این واحد درسی دانشجویان هدف کلی درس:

 
 

شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

زمان 

 ه()دقیقجلسه
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو

1  

مقدمات و آشنایی با 
اصطالحات انگل 

شناسی و کلیات کرم 
 ها و تقسیم بندی آنها

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 انواع اصطالحات انگل شناسی را تعریف کند. .1

 .بیان کند. تاثیر متقابل انگل و میزبان را 2

ولوژی، محلل ییسل ، را    . معیارهای تقسیم بندی انگل ها )مرف3

 انتقال و را  ابتال( را بیان کند.

 . چگونگی نامگذاری و طبقه بندی انواع انگل ها را بیان کند.4

شرح . مهمترین ویژگی های کرم ها و طریقه تقسیم بندی آنها را5

 .دهد

 حیطه عاطفی:

 در حین تدریس به درس گوش کند.با انگیز   .1

 .داشته باشد فعال در مباحث مطرح شد  مشارک . 2

 

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ در 
 -انتهای کالس

آمادگی برای جلسه 
 آینده

آزمونهای 

 آغازین

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاآمادگی دانشجویان( مرحله توانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطحها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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2  

آشنایی با ویژگی هاای  
ترماتاااادهای مهاااام  
پزشااا)ی سفاسااایو  و 

 )روسلیوم(دی

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 . مهمترین ویژگی های ترماتدها را بیان کند.1

. مشخصللات و ویژگللی هللای مرفولوژیلل  فاسللیوو ه اتی للا و 2

 ژیگانتی ا را بیان کند.

 .را بیان کندفاسیوو سیر ت املی . 3

 .را بیان کند و عالئم بیماری ناشی ای آن فاسیووپاتولوژی  .4

 توضیح دهد.را  فاسیووتشخیص  راههای .5

 .را بیان کند فاسیوواپیدمیولوژی  .6

 .را بیان کند فاسیووراههای کنترل و درمان . 7

. مشخصات و ویژگی های مرفولوژی  دی روسلیوم دندریتی وم 8

 را بیان کند.

 .را بیان کنددی روسلیوم دندریتی وم سیر ت املی . 9

 و عالئم بیماری ناشی ای آن ی ومدی روسلیوم دندریتپاتولوژی  .10

 .را بیان کند

 .را بیان کند دی روسلیوم دندریتی ومراههای تشخیص  .11

 .را بیان کند دی روسلیوم دندریتی وماپیدمیولوژی  .12

 .را بیان کند دی روسلیوم دندریتی ومراههای کنترل و درمان . 13

 

 حیطه عاطفی:

 اید.دانشجو با انگیز  به حل مسائل ب رد .1

 مسائل را پیگیری کند. ،دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس. 2

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی گروهی
کوچک، حل 

 مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، انیمیشن،

 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ در 
 -انتهای کالس

Quiz  در جلسه
 آینده

 تکوینی

 

3  

آشنایی با ویژگی هاای  
اناااوای شیساااتو وماها 
سهماتوبیوم، مانسونی و 
ژاپونی)ااوم( و اهمیاات  

 پزش)ی آن

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

. مشخصات و ویژگی های مرفولوژی  انواع شیستویوماهای مهم 1

 انسانی را بیان کند.

 .شرح دهدرا شیستویوما سیر ت املی . 2

را بله   هلا عالئم بیماری ناشلی ای آن  وشیستویوماها پاتولوژی  .20

 .بیان کندتف ی  

 .را بیان کندانواع شیستویوماها راههای تشخیص  .21

 .را بیان کندانواع شیستویوماهای مهم انسانی اپیدمیولوژی  .22

را انواع شیستویوماهای مهم انسلانی  راههای کنترل و درمان . 23

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی گروهی
کوچک، حل 

 مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
کتاب، 

 انیمیشن،مقاله،
 Powerنرم افزار 

point 

120 
پرسش و پاسخ در 

 -انتهای کالس
 سیارائه کال

 تکوینی
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 .بیان کند
 

 حیطه عاطفی:

 .ه درس توجه داشته و با دق  گوش دهدب سیدر هنگام تدر .1

 درمباحث مطرح شد  با انگیز  مشارک  کند..2

4  

آشنایی با ویژگی هاای  
و  دهاکلاااای سساااات 

آشنایی با تنیا ساژیناتا 
و اکینوکوکااااااااوس 

 گرانولو وس

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .مهمترین ویژگی های سستدها را بیان کند .1

توضلیح  . مشخصات و ویژگی های مرفولوژی  تنیا سلاژیناتا را  2

 .دهد

 .بیان کندرا . سیر ت املی تنیا ساژیناتا 3

 .را بیان کند و عالئم بیماری ناشی ای آن تنیا ساژیناتاپاتولوژی  .4

 توضیح دهد.را  تنیا ساژیناتاراههای تشخیص  .5

 شرح دهد.را  تنیا ساژیناتااپیدمیولوژی  .6

 .را بیان کندتنیا ساژیناتا راههای کنترل و درمان . 7

انولویوس . مشخصات و ویژگی های مرفولوژی  اکینوکوکوس گر8

 را بیان کند.

 .را بیان کنداکینوکوکوس گرانولویوس سیر ت املی . 9

و عالئم بیملاری ناشلی ای   اکینوکوکوس گرانولویوس پاتولوژی  .10

 .را بیان کند آن

 .را بیان کنداکینوکوکوس گرانولویوس راههای تشخیص  .11

در ایلران و جهلان و    اکینوکوکوس گرانوللویوس اپیدمیولوژی  .12

 .را بیان کند ی  بهداشتی آناهم

را بیلان  اکینوکوکلوس گرانوللویوس   راههای کنترل و درمان . 13

 .کند

 حیطه عاطفی:

 .به درس توجه داشته و با دق  گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 .درمباحث مطرح شد  با انگیز  مشارک  کند.2

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی گروهی
کوچک، حل 

 سئلهم

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
کتاب، جزوه 
 آمو شی،

 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ در 
 -انتهای کالس

Quiz  در جلسه
 آینده

 تکوینی

 

5  
آشنایی با دی یلیدیوم 

کانینوم و هیمنول یس 

 نانا و دیمینوتا

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

ی لیدیوم کانینوم را بیان . مشخصات و ویژگی های مرفولوژی  د1

 کند.

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
کتاب، فیلم 

120 
پرسش و پاسخ در 

 -انتهای کالس
 ارائه پروژه،

تکوینی یا 

 تشخیصی
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 .را بیان کنددی لیدیوم کانینوم سیر ت املی . 2

را بیان  و عالئم بیماری ناشی ای آندی لیدیوم کانینوم پاتولوژی  .3

 .کند

 توضیح دهد.را دی لیدیوم کانینوم راههای تشخیص  .4

 .را بیان کنددی لیدیوم کانینوم اپیدمیولوژی  .5

 .شرح دهدرا دی لیدیوم کانینوم درمان راههای کنترل و . 6

یمنللول یس نانللا و مشخصللات و ویژگللی هللای مرفولوژیلل  ه .7

 دیمینوتا را بیان کند.

یمنول یس نانا و دیمینوتا و تفاوت های بین آنها هسیر ت املی . 8

 .را بیان کند

عالئم بیملاری ناشلی ای   دیمینوتا وو یمنول یس نانا هپاتولوژی  .9

 .درا بیان کنها آن

 .را بیان کندیمنول یس نانا و دیمینوتا هراههای تشخیص  .10

 .توضیح دهدرا یمنول یس نانا و دیمینوتا هاپیدمیولوژی  .11

 .را بیان کند هیمنول یاییسراههای کنترل و درمان . 12

 حیطه عاطفی:

 .به درس توجه داشته و با دق  گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 .گیز  مشارک  کنددرمباحث مطرح شد  با ان.2

کوچک، حل 
 مسئله

آمو شی، 
 انیمیشن،

 Powerنرم افزار 

point 

6  

آشنایی با ویژگی هاای  
اتودهااااا و کلاااای نم
آسا)اری    آشنایی باا 

انساااانی و حیاااوانی،  
 اکسیور و تری)وسفال

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .. مهمترین ویژگی های نماتودها را بیان کند1

. مشخصات و ویژگی های مرفولوژی  آس اریس لومبری وئیدس 2

 و توکسوکارا را بیان کند.

ا و تفلاوت  . سیر ت املی آس اریس لومبری وئیدس و توکسوکار3

 .را بیان کند آنها

و عالئلم   آسل اریس لومبری وئیلدس و توکسلوکارا   پاتولوژی  .4

 .شرح دهددر انسان را  بیماری ناشی ای آن

 آس اریس لومبری وئیدس و توکسوکاریاییسراههای تشخیص  .5

 .بیان کنددر انسان را 

در را  آسل اریس لومبری وئیلدس و توکسلوکارا   اپیدمیولوژی  .6

 .توضیح دهدنسانی و حیوانی جمعی  ا

 آس اریس لومبری وئیدس و توکسوکاراراههای کنترل و درمان . 7

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی گروهی
کوچک، حل 

 مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ در 
 -انتهای کالس

تحقیق کالسی برای 
 درس

تکوینی یا 

 تشخیصی



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه کیو توسعه آموزش پزش اتمرکز مطالع - یمعاونت آموزش
 

 .را بیان کند

. مشخصات و ویژگی های مرفولوژی  تری یوریس تری یلورا را  8

 بیان کند.

 .را بیان کندتری یوریس تری یورا سیر ت املی . 9

را  ی ای آنو عالئم بیماری ناشل تری یوریس تری یورا پاتولوژی  .10

 .بیان کند

 .را بیان کندتری یوریس تری یورا راههای تشخیص  .11

 .را بیان کندتری یوریس تری یورا اپیدمیولوژی  .12

 .را بیان کندتری یوریس تری یورا راههای کنترل و درمان . 13

. مشخصلللات و ویژگلللی هلللای مرفولوژیللل  انتروبیلللوس 14

 .شرح دهدورمی ووریس را 

 .را بیان کند انتروبیوس ورمی ووریس سیر ت املی. 15

و عالئم بیملاری ناشلی ای    انتروبیوس ورمی ووریسپاتولوژی  .16

 .را بیان کند آن

 .را بیان کند انتروبیوس ورمی ووریسراههای تشخیص  .17

 شرح دهد.را  انتروبیوس ورمی ووریساپیدمیولوژی  .18

 .را بیان کندیس انتروبیوس ورمی وورراههای کنترل و درمان . 19

 حیطه عاطفی:

 .به درس توجه داشته و با دق  گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 .درمباحث مطرح شد  با انگیز  مشارک  کند.2

7  

کلرم هلای    آشنایی با

قالبلللللللللللدار و 

اسلللللترونژیلوئیدس 

 استرکورالیس

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

مشخصات و ویژگی های مرفولوژی  کرم های قالبدار را بیلان    .1

 کند.

 .درا بیان کنکرم های قالبدار سیر ت املی . 2

عالئم کرم های قالبدار انسانی و حیوانی را به تف ی  پاتولوژی  .3

 .بیان کندها بیماری ناشی ای آن

را بیلان  کرم های قالبدار انسلانی و حیلوانی   راههای تشخیص  .4

 .کند

 .را بیان کندکرم های قالبدار انسانی و حیوانی اپیدمیولوژی  .5

 .را بیان کندکرم های قالبدار راههای کنترل و درمان . 6

. مشخصللات و ویژگللی هللای مرفولوژیلل  اسللترونژیلوئیدس  7

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی گروهی
کوچک، حل 

 مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
کتاب، ع) ، 
 انیمیشن،

 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ در 
 -ی کالسانتها

Quiz  در جلسه
 آینده

تکوینی یا 

 تشخیصی



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه کیو توسعه آموزش پزش اتمرکز مطالع - یمعاونت آموزش
 

 استرکورالیس را بیان کند.

. تفاوت بین ورو رابتیلدیفرم و فیالریفلرم در اسلترنژیلوئیدس    8

 استرکورالیس و کرم های قالبدار را بیان کند.

 .را بیان کند استرونژیلوئیدس استرکورالیسسیر ت املی . 9

و عالئلم بیملاری    رونژیلوئیدس اسلترکورالیس اسلت پاتولوژی  .10

 .را بیان کند ناشی ای آن

 .را بیان کند استرونژیلوئیدس استرکورالیسراههای تشخیص  .11

 .را بیان کند استرونژیلوئیدس استرکورالیساپیدمیولوژی  .12

را  اسلترونژیلوئیدس اسلترکورالیس  راههای کنترل و درملان  . 13

 .بیان کند

 حیطه عاطفی:

 .به درس توجه داشته و با دق  گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 .درمباحث مطرح شد  با انگیز  مشارک  کند.2

 

8  

تک یاخات هاا،   کلیات 
تقسیم بندی و عمل)رد 
آنها و آشنایی با آمیب 

 انتاموبا هیستولتی)ا

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 معیارهای تقسیم بندی ت  یاخته ها را بداند. .1

ح . ت  یاخته و اجزای آن را بر اساس مرفولوژی و سیتولوژی شر2

 دهد.

. انواع اندام حرکتی ت  یاخته را براساس منشا پیلدای  آنهلا   3

 لیس  نماید.

 . را  های تغذیه و دفع ت  یاخته را بیان کند.4

 . انواع ت  یاخته را براساس محل ییس  لیس  نماید.5

 . م انیسم ایجاد بیماری را در ت  یاخته ها بیان کند.6

 .ستولیتی ا را بیان کند.  ویژگیهای مورفولوژی  انتامبا هی7

 .. سیر ت املی انتامبا هیستولیتی ا را بیان کند8

 هیستولیتی ا را بیان کند.. را  های انتقال آمیب 9

بالینی آمیبیاییس رود  ای و خلار  رود  ای   پاتولوژی و عالئم .10

 .را بیان کند

 .راههای تشخیص انتامبا هیستولیتی ا را بیان کند .11

بیلان  در ایران و جهان  آمیبیاییس را  و اهمی  اپیدمیولوژی . 12

 .کند

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی روهیگ
کوچک، حل 

 مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

120 
پرسش و پاسخ در 
 انتهای کالس

 آزمون پایانی



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه کیو توسعه آموزش پزش اتمرکز مطالع - یمعاونت آموزش
 

 .را بیان کند آمیبیاییسراههای کنترل و درمان  .13

 حیطه عاطفی:

 .به درس توجه داشته و با دق  گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 .درمباحث مطرح شد  با انگیز  مشارک  کند.2

9  

تاژکداران آشنایی با 

گوارشی تناسلی 

)ژیاردیا ومبلیا و 

تری وموناس 

 واژینالیس(

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .را بیان کند ژیاردیا ومبلیافولوژی  ویژگیهای مور .1

 .را بیان کند ژیاردیا ومبلیاسیر ت املی  .2

را بیلان   و عالئم بیملاری ناشلی ای آن   ژیاردیا ومبلیاپاتولوژی . 3

 .کند

 .را بیان کند ژیاردیا ومبلیاراههای تشخیص  .4

اهمیل   یولوژی ژیاردیا ومبلیلا را در ایلران و جهلان و    اپیدم. 5

 .را بیان کندی آن بهداشت

 .را بیان کند ژیاردیا ومبلیاراههای کنترل و درمان  . 6

 .را بیان کند واژینالیسویژگیهای مورفولوژی  تری وموناس . 7

 .را بیان کند واژینالیس سیر ت املی تری وموناس .8

را  پاتولوژی تری وموناس واژینالیس و عالئم بیماری ناشی ای آن. 9

 .بیان کند

 .را بیان کند واژینالیسهای تشخیص تری وموناس راه .10

را در ایلران و جهلان و    واژینلالیس تری وموناس یولوژی اپیدم. 11

 .را بیان کندبهداشتی آن اهمی  

 .راههای کنترل و درمان تری ومونیاییس را بیان کند . 12

 حیطه عاطفی:

 .به درس توجه داشته و با دق  گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 باحث مطرح شد  با انگیز  مشارک  کند.درم.2

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی گروهی
کوچک، حل 

 مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
کتاب، جزوه، 

 مقاله
 Powerنرم افزار 

point 

120 
پرسش و پاسخ در 

 -انتهای کالس
 ارائه کالسی،

تکوینی یا 

 تشخیصی

10  

ران تاژکلدا آشنایی با 

نسللللجی  -خلللونی 

و  )لیشلللللللمانیاها

 (تری انویوم ها

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .ژکداران خون و نسج را لیس  نماید. انواع تا1

 .را بیان کند مراحل مختلف لیشمانیاویژگیهای مورفولوژی   . 2

 .. ناقل و میزبانان مخزن انواع لیشمانیاها را لیس  نماید3

 .را بیان کند یزبان واسط و نهاییلیشمانیا در مسیر ت املی  .4

 .را بیان کندها و عالئم بیماری ناشی ای آنلیشمانیاها پاتولوژی  .5

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی گروهی
کوچک، حل 

 مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
کتاب، جزوه، 

 مقاله
 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ در 
 -انتهای کالس

Quiz  در جلسه
 آینده

تکوینی یا 

 تشخیصی



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه کیو توسعه آموزش پزش اتمرکز مطالع - یمعاونت آموزش
 

 .را بیان کند انواع لیشمانیاراههای تشخیص  .6

لیشللمانیاییس در ایللران و جهللان و اهمیلل   اپیللدمیولوژی . 7

 .بیان کند بهداشتی آن را

 .کند را بیان لیشمانیویراههای کنترل و درمان  .6

را بیلان   مراحل مختلف تری انویوم هلا ویژگیهای مورفولوژی   .7

 .کند

 .. ناقل و میزبانان مخزن انواع ی انویوم را لیس  نماید8

را بیلان   تری انویوم ها در میزبان واسلط و نهلایی  سیر ت املی  .9

 .کند

را بیلان  هلا  و عالئم بیماری ناشی ای آنتری انویوم ها پاتولوژی  .10

 کند

 .را بیان کند انواع تری انویومراههای تشخیص  .11

تری انویومیاییس در ایلران و جهلان و اهمیل     اپیدمیولوژی . 12

 .بیان کند بهداشتی آن را

 .را بیان کند تری انویومیاییسراههای کنترل و درمان  .13

 حیطه عاطفی:

 .به درس توجه داشته و با دق  گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 رح شد  با انگیز  مشارک  کند.درمباحث مط.2

11  

ای کوکسیدیآشنایی با 

ای و نسجی  رود 

)کری توس وریدیوم و 

 توکسوپالسما(

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 بیان کند.کری توس وریدیوم را ویژگیهای مورفولوژی   .1

 .را بیان کند کری توس وریدیومسیر ت املی . 2

را بیلان   کری توس وریدیومبیماریزایی و عالئم بالینی ناشی ای  . 3

 کند

 .را بیان کند ی توس وریدیومکرراههای تشخیص  .4

کری توس وریدیوم و اهمی  آن در ایران و جهلان  اپیدمیولوژی . 5

 .ا بیان کندر

 .را بیان کند کری توس وریدیوییسراههای کنترل و درمان  .6

 .ویژگیهای مورفولوژی  توکسوپالسما را بیان کند. 7 

 .سیر ت املی توکسوپالسما را بیان کند .8

 .سوپالسما و عالئم بیماری ناشی ای آنرا بیان کندپاتولوژی توک .9

 .راههای تشخیص توکسوپالسما را بیان کند .10

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی گروهی
کوچک، حل 

 مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
کتاب، فیلم 

آمو شی، ع) ، 
 انیمیشن،

 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ در 
 -انتهای کالس

Quiz  در جلسه
 آینده

تکوینی یا 

 تشخیصی



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه کیو توسعه آموزش پزش اتمرکز مطالع - یمعاونت آموزش
 

در ایران و جهلان و اهمیل     اپیدمیولوژی توکسوپالسموییس .11

 .بیان کند بهداشتی آن را

 .راههای کنترل و درمان توکسوپالسموییس را بیان کند .12

 حیطه عاطفی:

 .س توجه داشته و با دق  گوش دهدبه در سیدر هنگام تدر .1

 درمباحث مطرح شد  با انگیز  مشارک  کند..2
 

12  
 آشلللللنایی بلللللا 

کوکسیدیاهای خلونی  

 )پالسمودیوم ها(

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 طبقه بندی پالسمودیوم ها را بیان کند. .1

 . انواع پالسمودیوم های انسانی را لیس  نماید.2

 . اصطالحات رایج در ماوریولوژی را تعریف نماید.3

ملی پالسمودیوم ها را در میزبان واسط و نهایی بیان . سیر ت ا4

 کند.

. اختصاصات مهم داخل گلبولی انواع پالسمودیوم ها را بیان 5

 کند.

. اپیدمیولوژی پالسمودیوم های عامل ماوریای انسانی را در 6

 ایران و جهان توضیح دهد.

 .. فاکتورهای موثر در بیماریزایی انگل های ماوریا را بیان کند7

 . مهم ترین عالئم بالینی بیماری ماوریا را شرح دهد.8

 . دویل کم خونی در ماوریا را لیس  نماید.9

. عوارض ایجاد شد  ناشی ای پالسمودیوم فالسی اروم را توضیح 10

 دهد.

. اقدامات تشخیصی مورد استفاد  در تشخیص بیماری ماوریا را 11

 بیان کند.

 ر بیماری ماوریا را بیان کند.. داروهای مورد استفاد  د12

 . روش های پیشگیری ای بیماری ماوریا را بیان کند.13

 حیطه عاطفی:

 .به درس توجه داشته و با دق  گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 درمباحث مطرح شد  با انگیز  مشارک  کند..2

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی گروهی
کوچک، حل 

 مسئله

 ایت بردو
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله،

 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ در 
 -انتهای کالس

ارائه کالسی، پروژه 
 درسی

تکوینی یا 

 تشخیصی

13  
کلیات، آشنایی با 

تقسیم بندی و بیماری 
 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 شناختی

 سخنرانی،

 و پرسش
 وایت برد
 ماژیک

120 
پرسش و پاسخ در 

 -انتهای کالس
ی یا تکوین

 تشخیصی



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه کیو توسعه آموزش پزش اتمرکز مطالع - یمعاونت آموزش
 

 انواع خصوصیات قارچ ها را بیان کند. .1  ایی قارچ ها

. تاثیر متقابل قارچ و میزبان و شرایط رشلد قلارچ در داخلل و    2

 خار  بدن انسان را بداند.

. معیارهای تقسیم بندی قارچ ها )مرفولوژی، محلل ییسل ، را    3

 انتقال و را  ابتال( را بیان کند.

 . اهمی  بیماری های قارچی در جامعه را بیان کند.4

 حیطه عاطفی:

 .توجه داشته و با دق  گوش دهد به درس سیدر هنگام تدر .1

 .درمباحث مطرح شد  با انگیز  مشارک  کند.2

 بحث پاسخ، عاطفی

، گروهی گروهی
کوچک، حل 

 مسئله

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

 ارائه پروژه درسی

14  
انواع عفون  آشنایی 

های قارچ های سطحی 

 و جلدی

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 انواع بیماری های قارچی سطحی و جلدی را بشناسد.  .1

. عوامل اتیولوژی ، اپیدمیولوژی بیماری های قارچی سلطحی و  2

 .جلدی را بیان کند

 .کند . عالئم بالینی بیماری های فوق الذکر را بیان3

. روش های نمونه برداری و تشخیص انواع بیماری هلای قلارچی   4

 .سطحی و جلدی را بیان کند

 . داروهای مورد استفاد  و روش درمان در آنها را بیان کند.5

 حیطه عاطفی:

 .به درس توجه داشته و با دق  گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 درمباحث مطرح شد  با انگیز  مشارک  کند..2

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی گروهی
کوچک، حل 

 مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

120 
پرسش و پاسخ در 

 -انتهای کالس
 حل تمرین در منزل

تکوینی یا 

 تشخیصی

15  
باانواع عفون  آشنایی 

های قارچ های ییر 

 جلدی

 دانشجو بتواند

 ه شناختی:حیط

 انواع بیماری های قارچی ییر جلدی را بشناسد.  .1

. عوامل اتیولوژی ، اپیدمیولوژی بیماری های قارچی ییر جلدی 2

 .را بیان کند

 .. عالئم بالینی بیماری های فوق الذکر را بیان کند3

. روش های نمونه برداری و تشخیص انواع بیماری هلای قلارچی   4

 .ییر جلدی را بیان کند

 . داروهای مورد استفاد  و روش درمان در آنها را بیان کند.5

 حیطه عاطفی:

 با صبر و حوصله مسائل مربوطه را حل کند. .1

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی گروهی
کوچک، حل 

 مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
له، فیلم کتاب، مقا

 آمو شی، ع) ،
 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ در 
 -انتهای کالس

Quiz  در جلسه
 ، ارائه کالسیآینده

تکوینی یا 

 تشخیصی
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 درمباحث مطرح شد  با انگیز  مشارک  کند.2

16  
باانواع عفون  آشنایی 

های قارچی احشایی 

  فرص  طلب

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 د.انواع بیماری های قارچی احشایی فرص  طلب را بشناس  .1

. عوامل اتیولوژی ، اپیدمیولوژی بیماری هلای قلارچی فرصل     2

 .طلب را بیان کند

 .. عالئم بالینی بیماری های فوق الذکر را بیان کند3

. روش های نمونه برداری و تشخیص انواع بیماری هلای قلارچی   4

 .احشایی فرص  طلب را بیان کند

 یان کند.. داروهای مورد استفاد  و روش درمان در آنها را ب5

 حیطه عاطفی:

 دانشجو با انگیز  به درس گوش کند. .1

 دانشجو فعاونه در بحث های کالس شرک  کند.. 2

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی گروهی
کوچک، حل 

 تمرین

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
کتاب، جزوه، 
 ع) ، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

120 

سخ در پرسش و پا
 -انتهای کالس

 

تکوینی یا 

 تشخیصی

17  
جمع بندی کلی 

امتحان پایان مطالب و 

 ترم

 دانشجو بتواند 
 مسائل مختلف ارائه شد  در طول ترم را حل نماید. .1

 هدف ای ارائه این واحد درسی را به خوبی درک کرد  باشد.. 2

 کند.با انگیز  و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرک  . 3

شناختی 

 عاطفی
 120 ---- حل مسئله

حل مسائل داده  
 شده

 آزمون پایانی

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی80% کل نمره با استفاده از کوئیز و 20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره80   آزمون پایان ترم
 % کل نمره20 کالیف درسیکوئیز و ت

 منابع درسی:
 انگل شناسی نوا و براون. ترجمه دکتر عمید اطهری. 1

 . انگل شناسی پزشکی مارکل. 2

 . تک یاخته شناسی اساتید دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران3

 یاخته شناسی ( دکتر اسماعیل صائبی. بیماریهای انگلی در ایران )تک 4

 پزشکی دکتر شهال شادزی . قارچ شناسی5

 . قارچ شناسی پزشکی .دکتر فریده زینی6


