
 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی توسعه آموزش و اتمرکز مطالع          
 

 ورهفرم طرح د

                                                                                                                                                                            

 1یکروب شناسیمآزمایشگاه  : نام درس
 )انگل شناسی و قارچ شناسی(

 عملی 1 واحد: تعداد

بهداشت  رشته تحصیلی:
 عمومی

 

 مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی پیوسته

 

دانشگاه محل برگزاری: 
علوم پزشکی تربت 

آزمایشگاه  -حیدریه
 آموزشی

 

 
دکتر  مدرس:

 محمد علی محقق
 

 
 

 1398-99نیمسال اول تحصیلی 

 :  دانشجو با انگل هاو قارچ های بیماری زا ، مکانیسم بیماری زایی، روش های انتقال، درمان و پیشگیری آنها آشنا شود. هدف کلی درس

 

شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

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

 عاطفی، روان حرکتی(
 اهداف حیطه

 روش یاددهی

 گیرییاد

مواد و وسایل 

 آموزشی
 زمان جلسه

 و وظایف تکالیف

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

1  
 انگلآشنایی با آزمایشگاه 

،نکات  و قارچ شناسی شناسی

 ایمنی و وسایل

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

و  ابزار های مورد استفاده در آزمایشگاه انگل شناسی -1

 .بیان کندرا  قارچ شناسی

را  و قارچ شناسی زمایشگاه انگل شناسیآول ایمنی در اص -2

 بیان کند

مدیریت پسماند های عفونی آزمایشگاهی را و اصول آن را  -3

 .شرح دهد

 عاطفی :ب(حیطه 

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد.  -1

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد. -2

د موضوع مورد بحث پرسیده می شود به سواالتی که در مور -3

 با انگیزه پاسخ دهد.

شننننناختی 

،روانننننننی، 

حرکتنننننی 

 عاطفیو

 سنننننن،نرانی،

پرسنننننن  و  

پاسنننننخ،بحث 

 گروهی

و مننواد  وسننایل

 آزمایشگاه

 وایت برد

 ماژیک

 ویدئو پروژکتور

کتننننناب،جزوه 

 آموزشی،

 Powerنرم افزار 

point 

 دقیقه120

پرسنن  و پاسننخ 

در انتهای کنسس  

،آمننادگی بننرای  

 جلسه آینده

 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 پایاون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهتوانند به صورت آزمها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 ج(حیطه روانی حرکتی:

به نحو صحیح  مرتبط وسایل آزمایشگاهیهر یک از از  -1

 .استفاده کند

 نحوه کاردر آزمایشگاه را  با رعایت اصول ایمنی انجام دهد.-2

2  

و محلول ها آشنایی با انواع 

ها و آشنایی با فیکس کننده 

 طرز کار میکروسکوپ نوری

 

 د:دانشجو باید قادر باش

 الف( حیطه شناختی:

 فیکس کننده ها را نام ببرد.محلول ها و انواع  -1

 در آزمایشگاه شرح دهد. استفاده از آنها راعلت  -2

طریقه استفاده از میکروسکوپ و اجنزای آن را بنه طنور     -3

 کامل توضیح دهد.

 ب(حیطه عاطفی :

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد.  -1

 مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.در مباحث  -2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده می شود  -3

 با انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

 اصول تهیه و کار با محلول ها را انجام دهد. -1

 .اصول تهیه و کار با فیکس کننده ها را انجام دهد -2

 ام دهد.کار با میکروسکوپ نوری را به طور صحیح انج -3

 

شناختی ، 

روانی، 

حرکتی، 

 عاطفی

 س،نرانی،

 پاسخ، پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه

 وایت برد

 ماژیک

 ویدئو پروژکتور

کتاب،جزوه 

 آموزشی،

 Powerنرم افزار 

point 

 دقیقه 120

پرس  و پاسخ 

در انتهای کسس 

،آمادگی برای 

 جلسه آینده

 تکوینی

3  
،م و مرفولوژی تآشنایی با 

کرم بالغ فاسیوال، دیکروسلیوم 

 و شیستوزوماها

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

 طریقه فیکس کردن الم در زیر میکروسکوپ را بداند. -1

فاسیوال، دیکروسنلیوم و   موارد تش،یصی ت،م و کرم بالغ -2

 را بیان کنید. شیستوزوماها

 ب(حیطه عاطفی :

 ه داشته و با دقت گوش دهد.در هنگام تدریس به درس توج  -1

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد. -2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده می شود -3

 با انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

الم آموزشی را زیر میکروسکوپ فیکس و نمونه مورد نظر را  -1

شناختی ، 

روانی، 

حرکتی، 

 عاطفی

 س،نرانی،

 پاسخ، پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه

 وایت برد

 ماژیک

 ویدئو پروژکتور

کتاب،جزوه 

 آموزشی،

 Powerنرم افزار 

point 

 دقیقه 120

پرس  و پاسخ 

در انتهای کسس 

ی ،آمادگی برا

 جلسه آینده

 تکوینی
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 شناسایی کند.

آموزشی و حفاظت از میکروسنکوپ   طریقه نگهداری از الم -2

 پس از کار را انجام دهد.

4  

مرفولوژی ت،م و آشنایی با 

تنیا کرم بالغ و مرحله الروی 

ساژیناتا و اکینوکوکوس 

 گرانولوزوس

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

طریقه فنیکس کنردن الم در زینر میکروسنکوپ را      .1

 بداند.

و مرحله الروی  تنیا  موارد تش،یصی ت،م و کرم بالغ .2

 د.ا بیان کنساژیناتا ر

و مرحلنه الروی    موارد تش،یصی ت،م و کنرم بنالغ   .3

 داکینوکوکوس گرانولوزوس را بیان کن
 

 ب(حیطه عاطفی :

در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش .  1

 دهد.

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.  .2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسنیده   .3

 انگیزه پاسخ دهد. می شود با

 ج(حیطه روانی حرکتی:

الم آموزشی را زیر میکروسکوپ فیکس و نمونه منورد   -1

 نظر را شناسایی کند.

باید بتواند طریقه نگهداری از الم آموزشی و حفاظت از  -2

 میکروسکوپ پس از کار را انجام دهد.

 

شناختی ، 

روانی، 

حرکتی، 

 عاطفی

 س،نرانی،

 پاسخ، پرس  و

،گروهی بحث  

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه

 وایت برد

 ماژیک

 ویدئو پروژکتور

کتاب،جزوه 

 آموزشی،

 Powerنرم افزار 

point 

 دقیقه 120

پرس  و پاسخ 

در انتهای کسس 

،آمادگی برای 

 جلسه آینده

 تکوینی

5  
مرفولوژی ت،م و آشنایی با 

کرم بالغ دیپیلیدیوم کانینوم و 

 هیمنولپیس نانا و دیمینوتا

 اید قادر باشد:دانشجو ب

 الف( حیطه شناختی:

طریقه فنیکس کنردن الم در زینر میکروسنکوپ را      .1

 بداند.

دیپلیدیوم کنانینوم   موارد تش،یصی ت،م و کرم بالغ .2

 د.را بیان کن

هایمنولپیس ناننا و   موارد تش،یصی ت،م و کرم بالغ .3

 ددیمینوتا را بیان کن

شناختی ، 

روانی، 

حرکتی، 

 عاطفی

 س،نرانی،

 پاسخ، پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه

 وایت برد

 ماژیک

 ویدئو پروژکتور

کتاب،جزوه 

 آموزشی،

 Powerنرم افزار 

 دقیقه 120

پرس  و پاسخ 

ی کسس در انتها

،آمادگی برای 

 جلسه آینده

 تکوینی
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 ب(حیطه عاطفی :

ته و با دقت گوش در هنگام تدریس به درس توجه داش  -1

 دهد.

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.. 2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسنیده   .3

 می شود با انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

باید بتواند الم آموزشی را زیر میکروسکوپ فنیکس و نموننه   . 1

 مورد نظر را شناسایی کند.

یقنه نگهنداری از الم آموزشنی و حفاظنت از     باید بتواند طر . 2

 میکروسکوپ پس از کار را انجام دهد.

point 

6  

ت،م و مرفولوژی  آشنایی با

کرم بالغ آسکاریس 

لومبریکوئیدس، توکسوکارا، 

 اکسیور و تریکوسفال

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

الم در زیر میکروسکوپ  صحیح  طریقه فیکس کردن -1

 را بداند.

اریس در آسنک  ت،نم و کنرم بنالغ   موارد تش،یصی  -2

به تفکیک را انسانی و حیوانی، اکسیور و تریکوسفال 

 د.بیان کن

 ب(حیطه عاطفی :

در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش   -1

 دهد.

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد. -2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسنیده   -3

 می شود با انگیزه پاسخ دهد.

 روانی حرکتی:ج(حیطه 

باید بتواند الم آموزشی را زیر میکروسنکوپ فنیکس و    -1

 نمونه مورد نظر را شناسایی کند.

باید بتواند طریقه نگهداری از الم آموزشی و حفاظت از  -2

 میکروسکوپ پس از کار را انجام دهد.  

شناختی ، 

روانی، 

حرکتی، 

 عاطفی

 س،نرانی،

 پاسخ، پرس  و

 گروهی، بحث

د وسایل و موا

 آزمایشگاه

 وایت برد

 ماژیک

 ویدئو پروژکتور

کتاب،جزوه 

 آموزشی،

 Powerنرم افزار 

point 

 دقیقه 120

پرس  و پاسخ 

در انتهای کسس 

،آمادگی برای 

 جلسه آینده

 تکوینی

7  
ت،م، کرم آشنایی با مرفولوژی 

بالغ و الروهای رابتیدیفرم و 

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

شناختی ، 

روانی، 

 س،نرانی،

 پاسخ، پرس  و

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه
 دقیقه 120

پرس  و پاسخ 

در انتهای کسس 
 تکوینی
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فیسریفرم کرم های قسبدار و 

استرونژیلوئیدس 

 رکورالیساست

الم در زیر میکروسنکوپ را   صحیح طریقه فیکس کردن-1

 بداند.

ت،م، کرم بالغ و الروهای رابتیدیفرم و  موارد تش،یصی-2

فیسریفرم کنرم هنای قسبندار و اسنترونژیلوئیدس     

 د.را به تفکیک بیان کناسترکورالیس 

 ب(حیطه عاطفی :

نگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش در ه  -1

 دهد.

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد. -2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده می -3

 شود با انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

باید بتواند الم آموزشی را زیر میکروسنکوپ فنیکس و   -1

 ایی کند.نمونه مورد نظر را شناس

باید بتواند طریقه نگهداری از الم آموزشی و حفاظت از  -2

 میکروسکوپ پس از کار را انجام دهد.

حرکتی، 

 عاطفی
 وایت برد گروهی، بحث

 ماژیک

 ویدئو پروژکتور

کتاب،جزوه 

 آموزشی،

 Powerنرم افزار 

point 

،آمادگی برای 

 جلسه آینده

8  

مرفولوژی  آشنایی با

ترفوزوئیت و کیست انتاموبا 

هیستولیتیکا، ژیاردیا المبلیا و 

ترفوزوئیت تریکوموناس 

 واژینالیس

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

روسنکوپ  در زیر میکراالم  صحیح طریقه فیکس کردن. 1

 را بداند.

انتاموبننا کیسننت و ترفوزوئیننت  مننوارد تش،یصننی  . 2

هیستولیتیکا، ژیاردیا المبلیا و ترفوزوئینت تریکومونناس   

 د.را بیان کن واژینالیس

 ب(حیطه عاطفی :

در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش   -1

 دهد.

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد. -2

واالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده منی  به س. 3

 شود با انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

باید بتواند الم آموزشی را زیر میکروسنکوپ فنیکس و   -1

 نمونه مورد نظر را شناسایی کند.

ناختی ، ش

روانی، 

حرکتی، 

 عاطفی

 س،نرانی،

 پاسخ، پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه

 وایت برد

 ماژیک

 ویدئو پروژکتور

کتاب،جزوه 

 آموزشی،

 Powerنرم افزار 

point 

 دقیقه 120

پرس  و پاسخ 

در انتهای کسس 

،آمادگی برای 

 جلسه آینده

 تکوینی
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باید بتواند طریقه نگهداری از الم آموزشی و حفاظت از  -2

 میکروسکوپ پس از کار را انجام دهد.
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اشنکال  مرفولنوژی   آشنایی با

اماسننتیگوت، پروماسننتیگوت، 

اپننننننی مسننننننتیگوت و 

تریپامستیگوت در تاژکنداران  

 خون و نسج

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

الم در زیر میکروسکوپ  صحیح طریقه فیکس کردن -1

 را بداند.

اشکال اماستیگوت، پروماستیگوت، موارد تش،یصی  -2

تریپانوزوم  اپی مستیگوت و تریپامستیگوت در لیشمانیا و

 د.را بیان کن

 ب(حیطه عاطفی :

در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش   -1

 دهد.

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد. -2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحنث پرسنیده منی    

 شود با انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

وسکوپ فیکس و نمونه مورد الم آموزشی را زیر میکر -1

 نظر را شناسایی کند.

طریقننه نگهننداری از الم آموزشننی و حفاظننت از    -2

 میکروسکوپ پس از کار را انجام دهد.

شناختی ، 

روانی، 

حرکتی، 

 عاطفی

 س،نرانی،

 پاسخ، پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه

 وایت برد

 ماژیک

 ویدئو پروژکتور

کتاب،جزوه 

 آموزشی،

 Powerافزار  نرم

point 

 دقیقه 120

پرس  و پاسخ 

در انتهای کسس 

،آمادگی برای 

 جلسه آینده

 تکوینی

10  

اووسیست  مرفولوژی آشنایی با

و تاکی  کریپتوسپوریدیوم

زوئیت و کیست نسجی 

 توکسوپسسما

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

در زیننر را الم صننحیح طریقننه فننیکس کننردن    -1

 پ را بداند.میکروسکو

کریپتوسنپوریدیوم و  اووسیسنت  موارد تش،یصنی   -2

 د.را بیان کنتاکی زوئیت و کیست نسجی توکسوپسسما 

 ب(حیطه عاطفی :

در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش   -1

 دهد.

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد. -2

ه به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسنید  -3

 می شود با انگیزه پاسخ دهد.

شناختی ، 

روانی، 

حرکتی، 

 عاطفی

 س،نرانی،

 پاسخ، پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه

 وایت برد

 ماژیک

 ویدئو پروژکتور

کتاب،جزوه 

 آموزشی،

 Powerنرم افزار 

point 

 دقیقه 120

پرس  و پاسخ 

در انتهای کسس 

،آمادگی برای 

 جلسه آینده

 تکوینی



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی توسعه آموزش و اتمرکز مطالع          
 

 ج(حیطه روانی حرکتی:

الم آموزشی را زیر میکروسکوپ فیکس و نمونه مورد  -1

 نظر را شناسایی کند.

طریقنننه نگهنننداری از الم آموزشنننی و حفاظنننت از  -2

 میکروسکوپ پس از کار را انجام دهد.

11  
آشنایی با مرفولوژی 

 پسسمودیوم ها 

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

 را در زینر میکروسنکوپ   الم صحیح  طریقه فیکس کردن -1

 بداند.

م،تلنف پسسنمودیوم هننا در    اشنکال منوارد تش،یصنی    -2

 د.را بیان کن  شیزوگونی خونی

 ب(حیطه عاطفی :

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد.  -1

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد. -2

بحنث پرسنیده منی    به سواالتی که در مورد موضوع مورد  -3

 شود با انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

باید بتواند الم آموزشی را زیر میکروسکوپ فیکس و نموننه  -1

 مورد نظر را شناسایی کند.

باید بتواند طریقنه نگهنداری از الم آموزشنی و حفاظنت از      -2

 میکروسکوپ پس از کار را انجام دهد.

شناختی ، 

روانی، 

حرکتی، 

 عاطفی

،نرانی،س  

 پاسخ، پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه

 وایت برد

 ماژیک

 ویدئو پروژکتور

کتاب،جزوه 

 آموزشی،

 Powerنرم افزار 

point 

 دقیقه 120

پرس  و پاسخ 

در انتهای کسس 

،آمادگی برای 

 جلسه آینده

 تکوینی

12  
ارائه خسصه ای  از مطالب 

جلسات گذشته و مرور مجدد 

 انگل شناسی موزشیالم های آ

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

 آزمایشهای انجام شده در جلسات گذشته را توضیح دهد. -1

 موارد تش،یصی مرفولوژی الم های آموزشی را بیان کنید. -2

 

 ب(حیطه عاطفی :

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد.  -1

 فعال داشته باشد. در مباحث مطرح شده مشارکت -2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده می شود  -3

 با انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

، شناختی 

روانی، 

حرکتی، 

 عاطفی

 س،نرانی،

 پاسخ، پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه

 وایت برد

 ماژیک

 ویدئو پروژکتور

کتاب،جزوه 

 آموزشی،

 Powerنرم افزار 

point 

 دقیقه 120

پرس  و پاسخ 

در انتهای کسس 

،آمادگی برای 

 جلسه آینده

 تکوینی



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی توسعه آموزش و اتمرکز مطالع          
 

باید بتواند الم آموزشی را زیر میکروسکوپ فیکس و نموننه  -1

 مورد نظر را شناسایی کند.

 آزمایشات مربوط به انگل شناسی را انجام دهد.باید بتواند -2

13  
قارچ های آشنایی با مرفولوژی 

 سطحی

 

 انشجو باید قادر باشد:د

 الف( حیطه شناختی:

را در زینر میکروسنکوپ   الم صحیح طریقه فیکس کردن  -1

 بداند.

را بینان   انواع قارج های سطحی بیماریزاموارد تش،یصی  -2

 د.کن

 ب(حیطه عاطفی :

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد.  -1

 باشد.در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته  -2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحنث پرسنیده منی     -3

 شود با انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

باید بتواند الم آموزشی را زیر میکروسکوپ فیکس و نموننه  -1

 مورد نظر را شناسایی کند.

باید بتواند طریقنه نگهنداری از الم آموزشنی و حفاظنت از     -2

 ام دهد.میکروسکوپ پس از کار را انج

 

شناختی ، 

روانی، 

حرکتی، 

 عاطفی

 س،نرانی،

 پاسخ، پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه

 وایت برد

 ماژیک

 ویدئو پروژکتور

کتاب،جزوه 

 آموزشی،

 Powerنرم افزار 

point 

 دقیقه 120

شرکت در بحث 
پرس  و پاسخ 

در انتهای کسس 

،آمادگی برای 

 جلسه آینده

 تکوینی

14  
 قارچ هایبا مرفولوژی آشنایی 

 جلدی

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

را  در زینر میکروسنکوپ    الم صحیح طریقه فیکس کردن -1

 بداند.

را بینان  انواع قارج های جلدی بیمناریزا  موارد تش،یصی  -2

 د.کن

 ب(حیطه عاطفی :

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد.  -1

 مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد. در مباحث -2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحنث پرسنیده منی     -3

 شود با انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

شناختی ، 

روانی، 

حرکتی، 

 عاطفی

 س،نرانی،

 پاسخ، پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه

 وایت برد

 ماژیک

 ویدئو پروژکتور

کتاب،جزوه 

 آموزشی،

 Powerنرم افزار 

point 

 دقیقه 120

پرس  و پاسخ 

در انتهای کسس 

،آمادگی برای 

 جلسه آینده

ینیتکو  



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی توسعه آموزش و اتمرکز مطالع          
 

باید بتواند الم آموزشی را زیر میکروسکوپ فیکس و نموننه  -1

 مورد نظر را شناسایی کند.

از باید بتواند طریقنه نگهنداری از الم آموزشنی و حفاظنت      -2

 میکروسکوپ پس از کار را انجام دهد.

15  
 قارچ هایآشنایی با مرفولوژی 
 زیرجلدی

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

را در زینر میکروسنکوپ   الم صنحیح  طریقه فیکس کردن   -1

 بداند.

را بینان  انواع قارج های زیرجلدی بیماریزا موارد تش،یصی   -2

 د.کن

 ب(حیطه عاطفی :

 و با دقت گوش دهد.در هنگام تدریس به درس توجه داشته   -1

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد. -2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحنث پرسنیده منی      -3

 شود با انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

باید بتواند الم آموزشی را زیر میکروسکوپ فیکس و نموننه  -1

 مورد نظر را شناسایی کند.

قنه نگهنداری از الم آموزشنی و حفاظنت از     باید بتواند طری -2

 میکروسکوپ پس از کار را انجام دهد.

شناختی ، 

روانی، 

حرکتی، 

 عاطفی

 س،نرانی،

 پاسخ، پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه

 وایت برد

 ماژیک

 ویدئو پروژکتور

کتاب،جزوه 

 آموزشی،

 Powerنرم افزار 

point 

 دقیقه 120

پرس  و پاسخ 

کسس  در انتهای

،آمادگی برای 

 جلسه آینده

 تکوینی

16  
قارچ های آشنایی با مرفولوژی 

 ساپروفیت

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

 بداند.را در زیر میکروسکوپ الم صحیح طریقه فیکس کردن  -1

 را بیان کند.انواع قارج های ساپروفیت موارد تش،یصی  -2

 ب(حیطه عاطفی :

درس توجه داشته و با دقت گوش دهد. س به در هنگام تدری -1

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد. -2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده می شود   -2

 با انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

باید بتواند الم آموزشی را زیر میکروسکوپ فیکس و نموننه  -1

 .مورد نظر را شناسایی کند

شناختی ، 

روانی، 

حرکتی، 

 عاطفی

 س،نرانی،

 پاسخ، پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه

 وایت برد

 ماژیک

 ویدئو پروژکتور

کتاب،جزوه 

 آموزشی،

 Powerنرم افزار 

point 

 دقیقه 120

س  و پاسخ پر

در انتهای کسس 

،آمادگی برای 

 جلسه آینده

 تکوینی



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی توسعه آموزش و اتمرکز مطالع          
 

باید بتواند طریقنه نگهنداری از الم آموزشنی و حفاظنت از     -2

 میکروسکوپ پس از کار را انجام دهد.

17  
آزمون عملی و سننج  تنوان   

دانشننجویان در تشنن،ی  الم 

  های آموزشی

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

 مطالب ارائه شده در طول ترم راتوضیح دهد -1

 آزمای  ها م،تلف ارائه شده در طول ترم را توضیح دهد-2

 ز ارائه این واحد درسی را به خوبی درک کرده باشدهدف ا -3

 .با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت کند -4

 دقیقه 120 ----  
حل مسائل داده 

 شده
 آزمون پایانی

 نحوه ارزشیابی:

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

 % کل نمره80   آزمون پایان ترم
 % کل نمره20  کوئیز و تکالیف درسی
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