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  ورهفرم طرح د 

                                                                                                                                                                                                      

و انگل شناسی  : نام درس
 قارچ شناسی

 نظری ١ حد:وا تعداد

 رشتھ تحصیلی:
 مامایی

مقطع تحصیلی 
  دانشجویان:

 کارشناسی پیوستھ

محل 
 برگزاری: 
ساختمان 

 کالسھا

  مدرس:
دکتر محمد علی 

 محقق

تحصیلی  دوم نیمسال
١٣٩-٩٧۶ 

 
حشرات  تشخیص آزمایشگاھی تک یاختھ ھا و 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  تکالیف دانشجو

1    

مقدمات و آشنایی با 

اصطالحات انگل شناسی 

و ترماتدهاي مهم 

پزشکی درایران 

(فاسیوال، دیکروسلیوم و 

  شیستوزوما هماتوبیوم)

  دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:

  .انواع اصطالحات انگل شناسی را تعریف کند .1

  .تاثیر متقابل انگل و میزبان را بداند. 2

ندي انگل ها (مرفولوژي، محل زیست، راه انتقال و معیارهاي تقسیم ب. 3

  .راه ابتال) را بیان کند

  .طبقه بندي انواع انگل ها را بیان کند و چگونگی نامگذاري. 4

  .. مهمترین ویژگی هاي ترماتدها را بیان کند5

. مشخصات و ویژگی هاي مرفولوژیک فاسیوال هپاتیکـا و ژیگانتیکـا را   6

  .بیان کند

  را بیان کندفاسیوال ی سیر تکامل. 7

  را بیان کند و عالئم بیماري ناشی از آن فاسیوالپاتولوژي  .8

 را بیان کند فاسیوالراههاي تشخیص  .9

  شناختی

  عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، و پرسش
  گروهی بحث

  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 د شامل: سخنرانی، مباحثھتوانیادگیری می –روش یاددھی 

  ای یا تکوینی (در فرایند تدریس با ھدف توانند بھ صورت آزمون ورودی (آگاھی از سطح آمادگی دانشجویان) مرحلھھا بر اساس اھداف میآزمون
یا تراکمی (پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با ھدف قضاوت در مورد تسلط دانشجویان) برگزار  نیو آزمون پایاشناسایی قوت و ضعف دانشجویان) 

  گردد.



  

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

  را بیان کند فاسیوالاپیدمیولوژي  .10

  را بیان کند فاسیوالراههاي کنترل و درمان . 11

. مشخصات و ویژگی هاي مرفولوژیـک دیکروسـلیوم دنـدریتیکوم را    12

  یان کند.ب

  را بیان کنددیکروسلیوم دندریتیکوم سیر تکاملی . 13

را  و عالئم بیمـاري ناشـی از آن   دیکروسلیوم دندریتیکومپاتولوژي  .14

  بیان کند

 را بیان کند دیکروسلیوم دندریتیکومراههاي تشخیص  .15
  را بیان کند دیکروسلیوم دندریتیکوماپیدمیولوژي  .16

  را بیان کند دیکروسلیوم دندریتیکوم راههاي کنترل و درمان. 17

. مشخصات و ویژگی هاي مرفولوژیک دیکروسـلیوم دنـدریتیکوم را   18

  بیان کند.

  را بیان کند شیستوزوما هماتوبیومسیر تکاملی . 19

را بیـان   و عالئم بیماري ناشی از آنشیستوزوما هماتوبیوم پاتولوژي  .20

  کند

 را بیان کندم شیستوزوما هماتوبیوراههاي تشخیص  .21
  را بیان کندشیستوزوما هماتوبیوم اپیدمیولوژي  .22

  را بیان کندشیستوزوما هماتوبیوم راههاي کنترل و درمان . 23

  حیطه عاطفی:

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

  در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. 2

2    

سسـتدهاي  آشنایی بـا  

مهم در پزشـکی (تنیـا   

ساژیناتا، تنیا سـولیوم،  

ــوس  اکینوکوکـــــــ

ــوزوس و  گرانولــــــ

  هیمنولپیس نانا)

  دانشجو بتواند

  طه شناختی:حی

  بداندمهمترین ویژگی هاي سستدها را  .1

  مشخصات و ویژگی هاي مرفولوژیک تنیا ساژیناتا را بیان کند.. 2

  شرح دهدرا . سیر تکاملی تنیا ساژیناتا 3

  توضیح دهدرا  و عالئم بیماري ناشی از آن تنیا ساژیناتاپاتولوژي  .4

 توضیح دهدرا  تنیا ساژیناتاراههاي تشخیص  .5
  را بیان کند تنیا ساژیناتااپیدمیولوژي  .6

  را بیان کندتنیا ساژیناتا راههاي کنترل و درمان . 7

  . مشخصات و ویژگی هاي مرفولوژیک تنیا سولیوم را بیان کند.8

  را بیان کندتنیا سولیوم سیر تکاملی . 9

  شناختی

  عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، و پرسش
، گروهی بحث

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
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  را بیان کند و عالئم بیماري ناشی از آنتنیا سولیوم پاتولوژي  .10

 را بیان کندتنیا سولیوم ي تشخیص راهها .11
  را بیان کندتنیا سولیوم اپیدمیولوژي  .12

  را بیان کندتنیا سولیوم راههاي کنترل و درمان . 13

. مشخصات و ویژگی هاي مرفولوژیک اکینوکوکـوس گرانولـوزوس را   14

  بیان کند.

  را بیان کنداکینوکوکوس گرانولوزوس سیر تکاملی . 15

را  و عالئم بیمـاري ناشـی از آن  کوکوس گرانولوزوس اکینوپاتولوژي  .16

  بیان کند

 را بیان کنداکینوکوکوس گرانولوزوس راههاي تشخیص  .17
  را بیان کنداکینوکوکوس گرانولوزوس اپیدمیولوژي  .18

  .را بیان کنداکینوکوکوس گرانولوزوس راههاي کنترل و درمان . 19

  را بیان کند.پیس نانا هایمنول. مشخصات و ویژگی هاي مرفولوژیک 20

  را بیان کندهایمنولپیس نانا سیر تکاملی . 21

  را بیان کند و عالئم بیماري ناشی از آنهایمنولپیس نانا پاتولوژي  .22

 را بیان کندهایمنولپیس نانا راههاي تشخیص  .23
  را بیان کندهایمنولپیس نانا اپیدمیولوژي  .24

  .را بیان کندنانا  هایمنولپیسراههاي کنترل و درمان . 25

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

3    

نماتودهـاي  آشنایی بـا  

ــکی  ــم پزشـــ مهـــ

(آســــــــــکاریس، 

تریکیوریس، انتروبیوس، 

ــدار و   ــاي قالب ــرم ه ک

ــترونژیلوئیدس  اســــ

  استرکورالیس)

  دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:

  . مهمترین ویژگی هاي نماتودها را بیان کند١

و ویژگی هاي مرفولوژیـک آسـکاریس لومبریکوئیـدس را     مشخصات. 2

  .بداند

  توضیح دهدرا  . سیر تکاملی آسکاریس لومبریکوئیدس3

را بیان  و عالئم بیماري ناشی از آن آسکاریس لومبریکوئیدسپاتولوژي  .4

  کند

 را بیان کند آسکاریس لومبریکوئیدسراههاي تشخیص  .5
  را بیان کند سآسکاریس لومبریکوئیداپیدمیولوژي  .6

  را بیان کند آسکاریس لومبریکوئیدسراههاي کنترل و درمان . 7

  شناختی

  عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، و پرسش
، گروهی بحث

گروهی کوچک، 

  حل مسئله

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

کتاب، 

  انیمیشن،مقاله،

 Powerنرم افزار 
point  
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پرسش و پاسخ در 

  -انتهاي کالس

  ارائه کالسی

  تکوینی
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. مشخصات و ویژگی هاي مرفولوژیک تریکیوریس تریکیـورا را بیـان   8

  کند.

  را بیان کندتریکیوریس تریکیورا سیر تکاملی . 9

را بیـان   و عالئم بیماري ناشـی از آن تریکیوریس تریکیورا پاتولوژي  .10

  کند

 را بیان کندتریکیوریس تریکیورا ههاي تشخیص را .11
  را بیان کندتریکیوریس تریکیورا اپیدمیولوژي  .12

  را بیان کندتریکیوریس تریکیورا راههاي کنترل و درمان . 13

. مشخصات و ویژگی هاي مرفولوژیک انتروبیوس ورمیکوالریس را بیان 14

  کند.

  ن کندرا بیا انتروبیوس ورمیکوالریسسیر تکاملی . 15

را بیان  و عالئم بیماري ناشی از آن انتروبیوس ورمیکوالریسپاتولوژي  .16

  کند

 را بیان کند انتروبیوس ورمیکوالریسراههاي تشخیص  .17
  را بیان کند انتروبیوس ورمیکوالریساپیدمیولوژي  .18

  .را بیان کندانتروبیوس ورمیکوالریس راههاي کنترل و درمان . 19

  گی هاي مرفولوژیک کرم هاي قالبدار را بیان کند.. مشخصات و ویژ20

  را بیان کندکرم هاي قالبدار سیر تکاملی . 21

  را بیان کند و عالئم بیماري ناشی از آنکرم هاي قالبدار پاتولوژي  .22

 را بیان کندکرم هاي قالبدار راههاي تشخیص  .23
  را بیان کندکرم هاي قالبدار اپیدمیولوژي  .24

  .را بیان کندکرم هاي قالبدار کنترل و درمان راههاي . 25

. مشخصات و ویژگی هاي مرفولوژیک استرونژیلوئیدس استرکورالیس 26

  را بیان کند.

  را بیان کند استرونژیلوئیدس استرکورالیسسیر تکاملی . 27

 و عالئم بیماري ناشی از آن استرونژیلوئیدس استرکورالیسپاتولوژي  .28

  را بیان کند

 را بیان کند استرونژیلوئیدس استرکورالیساي تشخیص راهه .29
  را بیان کند استرونژیلوئیدس استرکورالیساپیدمیولوژي  .30

  .را بیان کند استرونژیلوئیدس استرکورالیسراههاي کنترل و درمان . 31

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

4    

آمیـــب  آشـــنایی بـــا

هیســتولیتیکا، ژیاردیــا 

ــاال ــاس مبلی ، تریکومون

واژینـــــــــالیس و  

  توکسوپالسما گوندي)

  دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:

  بداند. مهمترین ویژگی هاي تکیاخته ها را ١

  مشخصات و ویژگی هاي مرفولوژیک انتامبا هیستولیتیکا را بیان کند.. 2

  شرح دهدرا . سیر تکاملی انتامبا هیستولیتیکا 3

  را بیان کند و عالئم بیماري ناشی از آنانتامبا هیستولیتیکا پاتولوژي  .4

 را بیان کندانتامبا هیستولیتیکا راههاي تشخیص  .5
  توضیح دهد راانتامبا هیستولیتیکا اپیدمیولوژي  .6

  را بیان کندانتامبا هیستولیتیکا راههاي کنترل و درمان . 7

  ا را بیان کند.. مشخصات و ویژگی هاي مرفولوژیک ژیاردیا المبلی8

  را بیان کندژیاردیا المبلیا سیر تکاملی . 9

  را بیان کند و عالئم بیماري ناشی از آنژیاردیا المبلیا پاتولوژي  .10

 را بیان کندژیاردیا المبلیا راههاي تشخیص  .11
  را بیان کندژیاردیا المبلیا اپیدمیولوژي  .12

  بیان کند راژیاردیا المبلیا راههاي کنترل و درمان . 13

. مشخصات و ویژگی هاي مرفولوژیک تریکوموناس واژینالیس را بیان 14

  کند.

  را بیان کند تریکوموناس واژینالیسسیر تکاملی . 15

را بیان  و عالئم بیماري ناشی از آن تریکوموناس واژینالیسپاتولوژي  .16

  کند

 را بیان کند تریکوموناس واژینالیس راههاي تشخیص .17
  را بیان کند تریکوموناس واژینالیسیولوژي اپیدم .18

  .را بیان کند تریکوموناس واژینالیسراههاي کنترل و درمان . 19

. مشخصات و ویژگی هاي مرفولوژیک توکسوپالسما گونـدي را بیـان   20

  کند.

  را بیان کندتوکسوپالسما گوندي سیر تکاملی . 21

را بیـان   شـی از آن و عالئم بیماري ناتوکسوپالسما گوندي پاتولوژي  .22

  کند

 را بیان کندتوکسوپالسما گوندي  راههاي تشخیص .23
  را بیان کندتوکسوپالسما گوندي اپیدمیولوژي  .24

  را بیان کند موزیستوکسوپالسراههاي کنترل و درمان . 25

  شناختی

  عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، و پرسش
، گروهی بحث

گروهی کوچک، 

  حل مسئله

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

کتاب، جزوه 

  آموزشی،

 Powerنرم افزار 
point  

120  

پرسش و پاسخ در 

  -انتهاي کالس

Quiz  در جلسه

  آینده

  تکوینی
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 حیطه عاطفی:
 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1
  کت داشته باشددر مباحث مطرح شده مشار. 2

5    
انواع لیشمانیا  آشنایی با

  و پالسمودیوم

  شجو بتوانددان

  حیطه شناختی:

  . مشخصات و ویژگی هاي مرفولوژیک لیشمانیا را بیان کند.1

  شرح دهدرا لیشمانیا در انسان و پشه خاکی سیر تکاملی . 2

  بیان کند درانسان را و عالئم بیماري ناشی از آنلیشمانیا پاتولوژي  .3

 بداندرا انواع لیشمانیا راههاي تشخیص  .4
  را بیان کندشمانیا لیاپیدمیولوژي  .5

  .را بیان کند وزانواع لیشمانیراههاي کنترل و درمان . 6

. مشخصات و ویژگی هاي مرفولوژیک انواع پالسـمودیوم در انسـان و   7

  پشه آنوفل را بیان کند.

  را بیان کندپالسمودیوم در انسان و پشه آنوفل سیر تکاملی . 8

  بیان کند درانسان را از آنو عالئم بیماري ناشی پالسمودیوم پاتولوژي  .9

 را بیان کند ماالریاراههاي تشخیص  .10
  را بیان کندپشه هاي ناقل آن و ماالریا اپیدمیولوژي  .11

  .را بیان کندماالریا راههاي کنترل و درمان . 12

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

  

  شناختی

  عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، و پرسش
، گروهی بحث

گروهی کوچک، 

  حل مسئله

  وایت برد

  ماژیک

  ویدئو پروژکتور

کتاب، عکس، 

  انیمیشن،

 Powerنرم افزار 
point  

120  

پرسش و پاسخ در 

  -انتهاي کالس

Quiz  در جلسه

  آینده

تکوینی یا 

  تشخیصی

6    

کلیات، تقسیم آشنایی با 

اري زایی بندي و بیم

قارچ هاي و آشنایی با 

  اندیدیازیسککاندیدا و 

  دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:

  انواع خصوصیات قارچ ها را بیان کند. .1

. تاثیر متقابل قارچ و میزبان و شرایط رشد قارچ در داخل و خارج بدن 2

  انسان را بداند.

نتقال و . معیارهاي تقسیم بندي قارچ ها (مرفولوژي، محل زیست، راه ا3

  راه ابتال) را بیان کند.

  .بشناسد. اهمیت بیماري هاي قارچی در جامعه را 4

  . طبقه بندي، روش تکثیر و اپیدمیولوژي کاندیدا را بیان کند5

. اهمیت و عوامل زمینه ساز رشـد کاندیـدا و ایجـاد کاندیـدیازیس را     6

  شناختی

  عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، و پرسش
، گروهی بحث

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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  توضیح دهد

مرتبط به هـر کـدام را   . انواع کاندیدیازیس را بیان کند و عالئم بالینی 7

  بیان کند.

  . روش هاي نمونه برداري و تشخیص انواع کاندیدیازیس را بیان کند8

  . داروهاي مورد استفاده و روش هاي درمان کاندیدیازیس را بیان کند9

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

7    
انواع قارچ هاي آشنایی 

  سطحی و درماتوفیت ها

  دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:

  انواع بیماري هاي قارچی سطحی را بشناسد.  .1

. عوامل اتیولوژیک، اپیدمیولوژي بیماري هاي قارچی سـطحی را بیـان   2

  کند

  شرح دهد. عالئم بالینی بیماري هاي فوق الذکر را 3

. روش هاي نمونه برداري و تشخیص انواع بیماري هی قارچی سطحی را 4

  بیان کند

  را بیان کند. داروهاي مورد استفاده در آنها 5

  ، مخازن آن و اپیدمیولوژي آن ها را بیان کند. مشخصات درماتوفیت ها6

  . انواع کچل ها را بیان کند7

  . عالئم بالینی انواع کچلی ها را بیان کند8

  . روش هاي نمونه برداري و تشخیص انواع کچلی را بیان کند9

 را بیان کند . داروهاي مورد استفاده و روش هاي درمان انواع کچلی ها10
 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،
 پاسخ، و پرسش
، گروهی بحث

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

8    

ــا  ــواع آشـــنایی بـ انـ

ساپروفیت هاي بیماري 

  زا

  دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:

اتیولوژي، اپیدمیولوژي و اکولوژي اشـکال مختلـف آسـپرژیلوزیس و     .1

  موکورمایکوزیس را بیان کند

  این دو بیماري را توضیح دهد. عالئم بالینی مختلف و عوامل زمینه ساز 2

روش هاي نمونه برداري و تشخیص آزمایشگاهی انواع آسپرژیلوس و . 3

  موکورال ها را بیان کند.

  شناختی

  عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، و پرسش
، گروهی بحث

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 

  تشخیصی
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. داروهـاي مـورد اسـتفاده و روش هـاي درمـان در آسـپرژیلوزیس و       4

  .بداندموکورمایکوزیس را 

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

9   

دي کلی جمع بن

و  و رفع مشکلمطالب 

  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

ده حل مسائل دا 

  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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  پویا. انگل شناسی پزشکی مارکل. ترجمه دکتر نظري 2

  . تک یاخته شناسی اساتید دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران3

  . قارچ شناسی پزشکی .دکتر فریده زینی4
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