
  

  تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه و توسعه آموزش پزشکی اتمرکز مطالع - یمعاونت آموزش
 

  ورهفرم طرح د 

                                                                                                                                                                                                      

 ٢انگل شناسی : نام درس
 (تک یاختھ و حشره)

 نظری ٢ واحد: دادتع

 رشتھ تحصیلی:
 علوم آزمایشگاھی

مقطع تحصیلی 
  دانشجویان:

 کارشناسی پیوستھ

محل 
 برگزاری: 
ساختمان 

 کالسھا

  مدرس:
دکتر محمد 
 علی محقق

تحصیلی  دوم نیمسال
١٣٩-٩٧۶ 

 
ی تک یاختھ ھا و حشرات تشخیص آزمایشگاھ صحیح تکنیکھاي و مفاھیم با در پایان این واحد درسی دانشجویان ھدف کلی درس:

 .شوند می آشنا مھم و ناقل بیماری در انسان
  
  

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

  یادگیري

مواد و وسایل 

  آموزشی

زمان 

  (دقیقه)جلسه
  ارزشیابینحوه  یف دانشجوتکال

1    

تاریخچه، آشنایی با 

طبقه بندي، ساختمان 

  تک یاخته هاو اعمال 

  دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:

  معیارهاي تقسیم بندي تک یاخته ها را بداند. .1

. تک یاخته و اجزاي آن را بر اساس مرفولوژي و سیتولوژي شرح 2

  دهد.

  . بیولوژي تک یاخته را بیان کند.3

ساس منشا پیـدایش آنهـا   . انواع اندام حرکتی تک یاخته را برا4

  لیست نماید.

  . راه هاي تغذیه و دفع تک یاخته را بیان کند.5

  . انواع تک یاخته را براساس محل زیست لیست نماید.6

  . اپیدمیولوژي و توزیع تک یاخته هاي مهم را بیان کند.7

  بیان کند. . مکانیسم ایجاد بیماري را در تک یاخته ها8

  . چگونگی نامگذاري طبقه بندي در تک یاخته ها را بداند.9

  شناختی

  عاطفی

 سخنرانی،
 و پرسش

 بحث پاسخ،
  گروهی

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

  کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 
point 

120  

پرسش و پاسخ در 

 -انتهاي کالس

آمادگی براي جلسه 

  آینده

آزمونهاي 

  آغازین

                                                
   گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئلھ  –گروھی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثھیادگیری می –روش یاددھی 

  ای یا تکوینی (در فرایند تدریس با ھدف ودی (آگاھی از سطح آمادگی دانشجویان) مرحلھتوانند بھ صورت آزمون ورھا بر اساس اھداف میآزمون
یا تراکمی (پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با ھدف قضاوت در مورد تسلط دانشجویان) برگزار  نیشناسایی قوت و ضعف دانشجویان) و آزمون پایا

  گردد.



  

  تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه و توسعه آموزش پزشکی اتمرکز مطالع - یمعاونت آموزش
 

  حیطه عاطفی:

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

  در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. 2

2    

آشنایی با آمیب هـاي  

کامنســال دســتگاه  

گوارش و آمیب هـاي  

ــت آن  آزاد زي و اهمی

  در بیماریزایی انسان

  دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:

  ویژگی هاي آمیب ها و طبقه بندي آنهارا بیان کند. .1

انواع آمیبهاي کامنسال دستگاه گوارش بر اساس جنس و گونه  .2

  .رانام ببردو مشخصات مورفولوژیک 

را  دستگاه گوارش راههاي تشخیص آمیب هاي غیر بیماریزاي. 3

 .شرح دهد
را بیان  دستگاه گوارش اپیدمیولوژي آمیب هاي غیر بیماریزاي .4

  .کند

را بیان  گاه گوارشدست راههاي کنترل و درمان غیر بیماریزاي .5

  .کند

انتشار جغرافیایی آمیب هاي آزادزي و اهمیت آنها در ایران را . 6

 بیان کند
  ویژگیهاي مورفولوژیک آمیب هاي آزادزي را بیان کند .7

  سیر تکاملی آمیب هاي آزادزي را بیان کند .8

پاتولوژي آمیب هاي آزادزي و عالئم بیماري ناشی از آنرا بیـان   .9

  کند

 اههاي تشخیص آمیب هاي آزادزي را بیان کندر .10
  اپیدمیولوژي آمیب هاي آزادزي را بیان کند .11

 راههاي کنترل و درمان آمیب هاي آزادزي را بیان کند. 12
 حیطه عاطفی:

 دانشجو با انگیزه به حل مسائل بپردازد. .1
  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را پیگیري کند.. 2

  شناختی

  طفیعا

 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 

  -انتهاي کالس

Quiz  در جلسه

  آینده

  تکوینی

  

3    

ــا  ــنایی ب ــا آش انتاموب

ــژه  هیســتولیتیکا و م

ــدیوم  داران(باالنتیــ

  کلی)

  توانددانشجو ب

  حیطه شناختی:

 نام ببرد.  ویژگیهاي مورفولوژیک انتامبا هیستولیتیکا را ١
  . سیر تکاملی انتامبا هیستولیتیکا را بیان کند2

  .شرح دهدهیستولیتیکا را . راه هاي انتقال آمیب 3

بالینی آمیبیازیس روده اي و خارج روده اي  پاتولوژي و عالئم -4

  شناختی

  عاطفی

 سخنرانی،
 و پرسش

 بحث پاسخ،
، گروهی گروهی

کوچک، حل 

  مسئله

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

کتاب، 

  انیمیشن،مقاله،

 Powerنرم افزار 

120  

و پاسخ در  پرسش

  -انتهاي کالس

  ارائه کالسی

  تکوینی
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  .را بیان کند

 انتامبا هیستولیتیکا را بیان کند راههاي تشخیص -5
  .بیان کنددر ایران و جهان  آمیبیازیس را  اهمیت اپیدمیولوژي -6

  نام ببردراههاي کنترل و درمان انتامبا هیستولیتیکا را  -7

انتشار جغرافیایی باالنتیدیوم کلی و اهمیت باالنتیـدیازیس را  -8

  بیان کند

  را بیان کند ویژگیهاي مورفولوژیک باالنتیدیوم کلی-9

 سیر تکاملی باالنتیدیوم کلی را بیان کند -10
پاتولوژي باالنتیدیوم کلی و عالئم بیماري ناشی از آنرا بیـان   -11

  کند

  راههاي تشخیص باالنتیدیوم کلی را بیان کند -12

  اپیدمیولوژي باالنتیدیازیس را بیان کند -13

  کندراههاي کنترل و درمان باالنتیدیازیس را بیان  -14

 حیطه عاطفی:
 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1
  در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. 2

point  

4    

تاژکـداران   آشنایی با

روده اي (ژیاردیــا، دي 

ــا،  انتامبــــــــــ

کیلوماســـــتیکس، 

ــاس و  انترومونـــــ

  رتورتاموناس)

  دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:

ویژگیهاي مورفولوژیک تاژکداران روده اي  را به صورت مجـزا   .1

  .نام ببرد

  کند روده اي را تعریفسیر تکاملی تاژکداران . 2

بیماریزایی و عالئم بالینی ناشی از تاژکداران روده اي را بیان  . 3

  کند

 راههاي تشخیص تاژکداران روده اي را بیان کند .4
را بیان و اهمیت آن در ایران و  اپیدمیولوژي تاژکداران روده اي. 5

  کند

  را بیان کند تاژکداران روده ايراههاي کنترل و درمان  .6

 حیطه عاطفی:
 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1
  در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. 2

  شناختی

  عاطفی

 سخنرانی،
 و پرسش

 بحث پاسخ،
، گروهی گروهی

کوچک، حل 

  مسئله

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

کتاب، جزوه 

  آموزشی،

 Powerنرم افزار 
point  

120  

خ در پرسش و پاس

  -انتهاي کالس

Quiz  در جلسه

  آینده

  تکوینی

  

5    
ـ تاژآشنایی با  داران ک

ــلی  ــی تناسـ گوارشـ

  دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:

  شناختی

  عاطفی

 سخنرانی،
 و پرسش

  وایت برد

  ماژیک
120  

پرسش و پاسخ در 

  -انتهاي کالس

تکوینی یا 

  تشخیصی
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ــا) و  ــاس ه (تریکومون

ــتس  بالستوسیســـ

  هومینیس

  را بیان کند هاویژگیهاي مورفولوژیک تریکوموناس . 1

 شرح دهدرا  ها سیر تکاملی تریکوموناس .2
را  اس واژینالیس و عالئم بیماري ناشی از آنپاتولوژي تریکومون. 3

 بیان کند
  توضیح دهدرا  هاراههاي تشخیص تریکوموناس  .3

اهمیـت  یولوژي تریکوموناس ها را در ایـران و جهـان و   اپیدم. 4

  را بیان کندبهداشتی آن 

  .شرح دهدراههاي کنترل و درمان تریکومونیازیس را  . 5

  را بیان کند تیسبالستوسیسویژگیهاي مورفولوژیک . 6

 توضیح دهدرا  بالستوسیستیسسیر تکاملی  .2
را بیان  و عالئم بیماري ناشی از آن بالستوسیستیسپاتولوژي . 3

 کند
  را بیان کند بالستوسیستیسراههاي تشخیص  .3

اهمیـت  یولوژي بالستوسیستیس را در ایران و جهـان و  اپیدم. 4

  را بیان کندبهداشتی آن 

  .را بیان کند بالستوسیستیسدرمان  راههاي کنترل و . 5

 حیطه عاطفی:
 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1
  در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. 2

 بحث پاسخ،
، گروهی گروهی

کوچک، حل 

  مسئله

  ویدئو پروژکتور

کتاب، فیلم 

آموزشی، 

  میشن،انی

 Powerنرم افزار 
point  

  ارائه پروژه،

6    

ــا   ــنایی بـــ آشـــ

وده کوکســیدیاهاي ر 

اي مهــم در انســان  

(ایزوســـــــــپورا، 

ــپورا و  سیکلوســــ

  کریپتوسپوریدیوم)

  دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:

صـورت  روده اي  را بـه   کوکسیدیاهايویژگیهاي مورفولوژیک  .1

  مجزا بیان کند.

  شرح دهدروده اي را  کوکسیدیاهايسیر تکاملی . 2

روده اي را  کوکسـیدیاهاي بیماریزایی و عالئم بالینی ناشی از  . 3

  بیان کند

 روده اي را بیان کند کوکسیدیاهايراههاي تشخیص  .4
را و اهمیت آن در ایران و  روده اي کوکسیدیاهاياپیدمیولوژي . 5

  بیان کند

  را بیان کند روده اي کوکسیدیاهاياههاي کنترل و درمان ر .6

 حیطه عاطفی:
 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

  شناختی

  عاطفی

 سخنرانی،
 و پرسش

 بحث پاسخ،
، گروهی گروهی

کوچک، حل 

  مسئله

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

  ب، مقالهکتا

 Powerنرم افزار 
point  

120  

پرسش و پاسخ در 

  -انتهاي کالس

تحقیق کالسی براي 

  درس

تکوینی یا 

  تشخیصی
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  در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. 2

7    

ــا  ــنایی بـــ  آشـــ

کوکسیدیاهاي نسجی 

ــما و  (توکسوپالســـ

  سارکوسیستیس)

  دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:

  ویژگیهاي مورفولوژیک توکسوپالسما را بیان کند  .1

 شرح دهدسما را سیر تکاملی توکسوپال .2
توضـیح  پاتولوژي توکسوپالسما و عالئم بیماري ناشی از آنـرا   .3

  دهد

  راههاي تشخیص توکسوپالسما را بیان کند .4

در ایران و جهـان و اهمیـت    اپیدمیولوژي توکسوپالسموزیس .5

  .بیان کند بهداشتی آن را

  راههاي کنترل و درمان توکسوپالسموزیس را بیان کند .6

  اي مورفولوژیک سارکوسیستیس را بیان کندویژگیه. 7

 سیر تکاملی سارکوسیستیس را بیان کند. 8
پاتولوژي سارکوسیستیس و عالئم بیماري ناشی از آنـرا بیـان   . 9

  کند

  راههاي تشخیص سارکوسیستیس را بیان کند. 10

در ایران و جهـان و اهمیـت   اپیدمیولوژي سارکوسیستوزیس  . 11

  .بیان کند بهداشتی آن را

  راههاي کنترل و درمان سارکوسیستوزیس را بیان کند. 12

 حیطه عاطفی:
 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1
 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. 2

  

  شناختی

  عاطفی

 سخنرانی،
 و پرسش

 بحث پاسخ،
، گروهی گروهی

کوچک، حل 

  مسئله

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

اب، عکس، کت

  انیمیشن،

 Powerنرم افزار 
point  

120  

پرسش و پاسخ در 

  -انتهاي کالس

Quiz  در جلسه

  آینده

تکوینی یا 

  تشخیصی

8    

ــا  ــنایی بـــ  آشـــ

کوکسیدیاهاي خـونی  

  (پالسمودیوم ها)

  دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:

  طبقه بندي پالسمودیوم ها را بیان کند. .1

  لیست نماید.. انواع پالسمودیوم هاي انسانی را 2

  . اصطالحات رایج در ماالریولوژي را تعریف نماید.3

. سیر تکاملی پالسمودیوم ها را در میزبان واسط و نهایی بیان 4

  کند.

. اختصاصات مهم داخل گلبولی انواع پالسمودیوم ها را بیان 5

  کند.

  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 

  انتهاي کالس
  آزمون پایانی
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. اپیدمیولوژي پالسمودیوم هاي عامل ماالریاي انسانی را در 6

  وضیح دهد.ایران و جهان ت

  بیماریزایی انگل هاي ماالریا را بیان کند.. فاکتورهاي موثر در 7

  . مهم ترین عالئم بالینی بیماري ماالریا را شرح دهد.8

  . دالیل کم خونی در ماالریا را لیست نماید.9

. عوارض ایجاد شده ناشی از پالسمودیوم فالسیپاروم را توضیح 10

  دهد.

ستفاده در تشخیص بیماري ماالریا را . اقدامات تشخیصی مورد ا11

  بیان کند.

  . داروهاي مورد استفاده در بیماري ماالریا را بیان کند.12

  . روش هاي پیشگیري از بیماري ماالریا را بیان کند.13

 حیطه عاطفی:
 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1
  در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. 2

9    
بابزیاها و آشنایی با 

  میکروسپوریدیاها

  دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:

  توضیح دهدرا  انگل بابزیامورفولوژیک ویژگیهاي   .1

 را بیان کند بابزیا در میزبان واسط و نهاییسیر تکاملی  .2
  نام ببردو عالئم بیماري ناشی از آنرا  بابزیاپاتولوژي  .3

  شرح دهدرا  بابزیوزراههاي تشخیص  .4

بابزیوزیس در ایران و جهان و اهمیت بهداشـتی  اپیدمیولوژي  .5

  .بیان کند آن را

  .را بیان کند بابزیاراههاي کنترل و درمان  .6

  را بیان کند میکروسپوریدیاویژگیهاي مورفولوژیک   .7

 را بیان کندمیکروسپوریدیا سیر تکاملی  .8
در را  و عالئـم بیمـاري ناشـی از آن    میکروسپوریدیاپاتولوژي  .9

  بیان کندمیزبانان سالم و داراي نقص ایمنی 

  را بیان کند پوریدیامیکروسراههاي تشخیص  .10

میکروسپوریدیاها در ایـران و جهـان و اهمیـت    اپیدمیولوژي  .11

  .بیان کند بهداشتی آن را

 .را بیان کند یوزمیکروسپوریدراههاي کنترل و درمان  .12
 حیطه عاطفی:

  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 

  -انتهاي کالس

  ارائه کالسی،

تکوینی یا 

  تشخیصی
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 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1
  در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. 2

10    

تاژکـداران  آشنایی با 

نســـجی  -خـــونی

  (لیشمانیاها)

  بتوانددانشجو 

  حیطه شناختی:

  ژکداران خون و نسج را لیست نماید. انواع تا1

  را بیان کند مراحل مختلف لیشمانیاویژگیهاي مورفولوژیک  . 2

  . ناقل و میزبانان مخزن انواع لیشمانیاها را لیست نماید3

 را بیان کند لیشمانیا در میزبان واسط و نهاییسیر تکاملی  .4
  را بیان کندها و عالئم بیماري ناشی از آنلیشمانیاها پاتولوژي  .5

  را بیان کند انواع لیشمانیاراههاي تشخیص  .6

ــدمیولوژي . 7 ــت  اپی ــان و اهمی ــران و جه ــمانیازیس در ای لیش

  .بیان کند بهداشتی آن را

  .را بیان کند لیشمانیوزراههاي کنترل و درمان  .6

 حیطه عاطفی:
 ا دقت گوش دهدبه درس توجه داشته و ب سیدر هنگام تدر .1
  در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. 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 

  -انتهاي کالس

Quiz  در جلسه

  آینده

تکوینی یا 

  یتشخیص

11    

آشنایی با تاژکداران 

نسجی  -خونی

  ها)تریپانوزوم (

  دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:

را بیـان   مراحل مختلف تریپانوزوم هـا ویژگیهاي مورفولوژیک  .1

  کند

  . ناقل و میزبانان مخزن انواع یپانوزوم را لیست نماید2

شـرح  را  تریپانوزوم ها در میزبان واسط و نهـایی سیر تکاملی  .3

 دهد
را بیـان  هـا  و عالئم بیماري ناشی از آنتریپانوزوم ها پاتولوژي  .5

  کند

  را بیان کند انواع تریپانوزومراههاي تشخیص  .6

تریپانوزومیـازیس در ایـران و جهـان و اهمیـت     اپیدمیولوژي . 7

  .بیان کند بهداشتی آن را

  .را بیان کند تریپانوزومیازیسراههاي کنترل و درمان  .6

 حیطه عاطفی:
 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1
  در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. 2

  شناختی

  عاطفی

 سخنرانی،
 و پرسش

 بحث پاسخ،
، گروهی گروهی

کوچک، حل 

  مسئله

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

کتاب، فیلم 

آموزشی، عکس، 

  انیمیشن،

 Powerنرم افزار 
point  

120  

پاسخ در پرسش و 

  -انتهاي کالس

Quiz  در جلسه

  آینده

تکوینی یا 

  تشخیصی
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12    

تاریخچه، آشنایی با 

طبقه بندي، ساختمان 

  حشراتو اعمال 

  دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:

  . علم حشره شناسی را تعریف کند.1

  . عوامل موفقیت بندپایان را در طول تاریخ توضیح دهد. 2

  بندي حشرات را توضیح بدهد.. معیارهاي تقسیم بندي و طبقه 3

  . انواع حشرات را بر اساس مورفولوژي شرح دهد.4

  . سیر تکاملی حشرات را به صورت کلی توضیح دهد.5

  . اپیدمیولوژي و توزیع حشرات مهم را بیان کند.6

  . از نظر انتقال عوامل بیماري زا، بندپایان را تقسیم بندي کند.7

  شرات بیان کند.. مکانیسم ایجاد بیماري را در ح8

 حیطه عاطفی:
 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1
  در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. 2

  شناختی

  عاطفی

 سخنرانی،
 و پرسش

 بحث پاسخ،
، گروهی گروهی

کوچک، حل 

  مسئله

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

  کتاب، مقاله،

 Powerنرم افزار 
point  

120  

رسش و پاسخ در پ

  -انتهاي کالس

ارائه کالسی، پروژه 

  درسی

تکوینی یا 

  تشخیصی

13    

شپش ها و آشنایی با 

ناقل در کک هاي مهم 

  پزشکی

  دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 عمومی و اختصاصی شپش ها و کک هاویژگیهاي مورفولوژیک  .1

  شرح دهدرا 

  . کک ها و شپش ها را طبقه بندي کند.2

 بیان کند به صورت مجزارا شپش ها و کک ها لی سیر تکام .3
 شپش ها و کک ها را در انسانناشی از  بیماریزاییپاتولوژي و  .4

  بیان کند

در ایران و جهان و اهمیـت   شپش ها و کک ها رااپیدمیولوژي  .5

  .بیان کند بهداشتی آن را

 و بیماري هاي منتقله آن شپش و ککراههاي کنترل و درمان  .6

  .کند را بیان

 حیطه عاطفی:
 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1
  در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. 2

  شناختی

  عاطفی

 سخنرانی،
 و پرسش

 بحث پاسخ،
، گروهی گروهی

کوچک، حل 

  مسئله

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

  کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 
point  

120  

در  پرسش و پاسخ

  -انتهاي کالس

  ارائه پروژه درسی

تکوینی یا 

  تشخیصی

14    
ها و  ساسآشنایی با 

  اه سوسري

  دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:

عمـومی و اختصاصــی سـاس هــا و   ویژگیهـاي مورفولوژیــک   .1

  شناختی

  عاطفی

 سخنرانی،
 و پرسش

 بحث پاسخ،

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

120  

پرسش و پاسخ در 

  -انتهاي کالس

  حل تمرین در منزل

ی یا تکوین

  تشخیصی
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  شرح دهدرا  سوسري ها

  . ساس ها و سوسري ها را طبقه بندي کند.2

 بیان کند صورت مجزاساس ها و سوسري ها را به سیر تکاملی  .3
ساس هـا وسوسـري هـا را در    ناشی از  بیماریزاییپاتولوژي و  .4

  بیان کند انسان

ساس ها و سوسـري هـا را در ایـران و جهـان و     اپیدمیولوژي  .5

  .بیان کند اهمیت بهداشتی آن را

  .را بیان کند ساس و سوسريراههاي کنترل و درمان  .6

 حیطه عاطفی:
 درس توجه داشته و با دقت گوش دهدبه  سیدر هنگام تدر .1
  در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. 2

، گروهی گروهی

کوچک، حل 

  مسئله

  کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 
point  
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خانواده آشنایی با 

کولیسیده (آنوفل، 

  کولکس و آدس)

  دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
ــک  . .1 ــاي مورفولوژی ــانواده  ویژگیه ــی خ ــومی و اختصاص عم

  .را بیان کندکولیسیده 

  . خانواده کولیسیده را طبقه بندي کند.2

 بیان کند آنوفل، کولکس و آدس راسیر تکاملی  .3
آنوفـل، کـولکس و آدس را در   ناشی از  بیماریزاییي و پاتولوژ .4

  بیان کند انسان

آنوفل، کـولکس و آدس را در ایـران و جهـان و    اپیدمیولوژي  .5

  شرح دهد/. اهمیت بهداشتی آن را

و بیماري هـاي   آنوفل، کولکس و آدسراههاي کنترل و درمان  .6

  .را بیان کند منتقله آن

 حیطه عاطفی:
 مسائل مربوطه را حل کند. با صبر و حوصله .1
  در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. 2

  شناختی

  عاطفی

 سخنرانی،
 و پرسش

 بحث پاسخ،
، گروهی گروهی

کوچک، حل 

  مسئله

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

کتاب، مقاله، فیلم 

  آموزشی، عکس،

 Powerنرم افزار 
point  

120  

پرسش و پاسخ در 

  -انتهاي کالس

Quiz سه در جل

  ، ارائه کالسیآینده

تکوینی یا 

  تشخیصی

16    

عنکبوتیان آشنایی با 

  (کنه ها و مایت ها)

  

  دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
  توضیح دهدرا ویژگیهاي مورفولوژیک کنه ها و مایت ها .1

  را طبقه بندي کند.کنه ها و مایت ها . 2

 بیان کند را به صورت مجزاکنه ها و مایت ها سیر تکاملی  .3
 را در انسـان کنه ها و مایت ها ناشی از  بیماریزاییپاتولوژي و  .4

  شناختی

  عاطفی

 سخنرانی،
 و پرسش

 بحث پاسخ،
، گروهی گروهی

کوچک، حل 

  تمرین

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

کتاب، جزوه، 

  عکس، مقاله

 Powerنرم افزار 

120  

پرسش و پاسخ در 

  -انتهاي کالس

  

تکوینی یا 

  صیتشخی
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  بیان کند

را در ایران و جهـان و اهمیـت   کنه ها و مایت ها اپیدمیولوژي  .5

  .بیان کند بهداشتی آن را

وبیماري هاي منتقله  کنه ها و مایت هاراههاي کنترل و درمان  .6

  .را بیان کند آن

 حیطه عاطفی:
 انگیزه به درس گوش کند.دانشجو با  .1
  دانشجو فعاالنه در بحث هاي کالس شرکت کند.. 2

point  

17   

جمع بندي کلی 

و  مطالب و رفع مشکل

  پاسخ به سواالت

  دانشجو بتواند 

  مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را حل نماید. .1

  هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درك کرده باشد.. 2

  با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت کند.. 3

شناختی 

  عاطفی
  120  ----   حل مسئله

حل مسائل داده  

  شده
  آزمون پایانی

  

  نحوه ارزشیابی:

مانده در امتحان پایان % باقی٨٠% کل نمره با استفاده از کوئیز و ٢٠ارزشیابی بھ صورت کتبی کھ 
 گردد. ترم محاسبھ می

  نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره٨٠     آزمون پایان ترم
 % کل نمره٢٠  کوئیز و تکالیف درسی
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