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 وره فرم طرح د 

                                                                                                                                                                                                        
)تک یاخته و   2انگل شناسی : نام درس

 حشره( 
 نظری 2 واحد: دادتع

علوم   رشته تحصیلی:
 آزمایشگاهی

  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی پیوسته 

 محل برگزاری: 
 ساختمان کالسها 

  :ینمدرس
 دکتر محمد علی محقق

-1400تحصیلی  دوم نیمسال
1401 

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

 
 

شماره  

 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  

 )دقیقه( جلسه
 ارزشیابی نحوه تکالیف دانشجو 

1 
تاریخچه،  آشنایی با  

طبقه بندي، ساختمان  
 تک یاخته ها و اعمال  

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 معیارهای تقسیم بندی تک یاخته ها را بداند. .1

. تک یاخته و اجزای آن را بر اساس مرفولوژی و سیتولوژی شرح 2

 دهد.

 د.. بیولوژی تک یاخته را بیان کن3

ساس منشا پیدددایآ آن ددا . انواع اندام حرکتی تک یاخته را برا4

 لیست نماید.

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

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

 . اپیدمیولوژی و توزیع تک یاخته های م م را بیان کند.7

 ه ها بیان کند.. مکانیسم ایجاد بیماری را در تک یاخت8

  . چگونگی نامگذاری طبقه بندی در تک یاخته ها را بداند.9

 شناختی 

 عاطفی 

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

 گروهی 

 وایت برد 
 ماژیک 

 ویدئو پروژکتور 
 کتاب، مقاله 

 Powerزار  نرم اف

point 

120 

پرسش و پاسخ در  
  -انتهاي کالس

آمادگی براي جلسه  
 آینده 

آزمونهای  

 آغازین 

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

  وزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آم نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف می آزمون
 دانشجویان( برگزار گردد. 
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 حیطه عاطفی:

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

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. 2

2 

آشنایی با آمیب هددای 

کامنسدداد دسددتگاه 

هددای  آمیب  و  گوارش 

آزاد زی و اهمیددت آن 

 در بیماریزایی انسان

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .ویژگی های آمیب ها و طبقه بندی آن ارا بیان کند .1

. انواع آمیب ای کامنساد دستگاه گوارش بر اساس جنس و گونه 2

 .رانام ببردو مشخصات مورفولوژیک  

را   دستگاه گددوارش  راه ای تشخیص آمیب های غیر بیماریزای.  3

 .شرح دهد

را بیان   دستگاه گوارش  اپیدمیولوژی آمیب های غیر بیماریزای  .4

 .کند

را بیددان   دستگاه گوارش  راه ای کنترد و درمان غیر بیماریزای  .5

 .کند

انتشار جغرافیایی آمیب های آزادزی و اهمیت آن ا در ایددران را .  6

 بیان کند

 ویژگی ای مورفولوژیک آمیب های آزادزی را بیان کند .7

 سیر تکاملی آمیب های آزادزی را بیان کند .8

پاتولوژی آمیب های آزادزی و عالئم بیماری ناشی از آنرا بیددان   .9

 کند

 راه ای تشخیص آمیب های آزادزی را بیان کند .10

 اپیدمیولوژی آمیب های آزادزی را بیان کند .11

 راه ای کنترد و درمان آمیب های آزادزی را بیان کند. 12

 حیطه عاطفی:

 دانشجو با انگیزه به حل مسائل بپردازد. .1

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

 ی شناخت

 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  
 -انتهاي کالس

Quiz    در جلسه
 آینده 

 تکوینی 

 

3 

انتاموبددا آشددنایی بددا 

هیسددتولیتیکا و مددژه 

داران)باالنتیدددددیوم 

 کلی(

 جو بتوانددانش

 حیطه شناختی:

 نام ببرد.  ویژگی ای مورفولوژیک انتامبا هیستولیتیکا را  1

 . سیر تکاملی انتامبا هیستولیتیکا را بیان کند2

 .شرح دهدهیستولیتیکا را  . راه های انتقاد آمیب 3

بالینی آمیبیازیس روده ای و خددارر روده ای   پاتولوژی و عالئم  -4

 شناختی 

 عاطفی 

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی گروهی
کوچک، حل  

 وایت برد 
 ماژیک 

 ویدئو پروژکتور 
کتاب،  

 انیمیشن،مقاله، 
 Powerنرم افزار  

120 
پرسش و پاسخ در  

 -انتهاي کالس
 ارائه کالسی

 تکوینی 
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 .را بیان کند

 شخیص انتامبا هیستولیتیکا را بیان کندراه ای ت -5

 .بیان کنددر ایران و ج ان  آمیبیازیس را   اهمیت  اپیدمیولوژی -6

 نام ببردراه ای کنترد و درمان انتامبا هیستولیتیکا را  -7

انتشار جغرافیایی باالنتیدیوم کلی و اهمیت باالنتیدددیازیس را -8

 بیان کند

 کلی را بیان کند  ویژگی ای مورفولوژیک باالنتیدیوم-9

 سیر تکاملی باالنتیدیوم کلی را بیان کند -10

پاتولوژی باالنتیدیوم کلی و عالئم بیماری ناشی از آنددرا بیددان   -11

 کند

 راه ای تشخیص باالنتیدیوم کلی را بیان کند -12

 اپیدمیولوژی باالنتیدیازیس را بیان کند -13

 یان کندراه ای کنترد و درمان باالنتیدیازیس را ب -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 مسئله

4 

با تاژکددداران   آشنایی 

روده ای )ژیاردیدداد دی 

انتامبدددددددددددداد 

کیلوماسددددددتیکسد 

انترومونددددددداس و 

 رتورتاموناس(

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

ویژگی ای مورفولوژیک تاژکداران روده ای  را به صددورت مجددزا   .1

 .نام ببرد

 کند روده ای را تعریفران  سیر تکاملی تاژکدا. 2

بیماریزایی و عالئم بالینی ناشی از تاژکداران روده ای را بیددان   .  3

 کند

 راه ای تشخیص تاژکداران روده ای را بیان کند .4

را بیان و اهمیت آن در ایران و    اپیدمیولوژی تاژکداران روده ای.  5

 کند

 کندرا بیان   تاژکداران روده ایراه ای کنترد 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 

پاسخ در    پرسش و
 -انتهاي کالس

Quiz    در جلسه
 آینده 

 تکوینی 

 

5 
با   داران کدد تاژآشنایی 

گوارشدددی تناسدددلی 

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 شناختی 

 سخنرانی،

 و پرسش
 وایت برد 
 ماژیک 

120 
پرسش و پاسخ در  

 -انتهاي کالس
تکوینی یا  

 تشخیصی 
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)تریکوموندداس هددا( و 

 بالستوسیسددددددتس

 هومینیس

 را بیان کند هاویژگی ای مورفولوژیک تریکوموناس . 1

 شرح دهدرا  ها سیر تکاملی تریکوموناس .2

را  وموناس واژینالیس و عالئم بیماری ناشی از آنپاتولوژی تریک.  3

 بیان کند

 توضیح دهدرا  هاراه ای تشخیص تریکوموناس  .3

اهمیددت یولوژی تریکوموناس هددا را در ایددران و ج ددان و اپیدم.  4

 را بیان کندب داشتی آن 

 .شرح دهدراه ای کنترد و درمان تریکومونیازیس را  . 5

 را بیان کند وسیستیسبالستویژگی ای مورفولوژیک  . 6

 توضیح دهدرا  بالستوسیستیسسیر تکاملی  .2

را بیددان   و عالئم بیماری ناشی از آن  بالستوسیستیسپاتولوژی  .  3

 کند

 را بیان کند  بالستوسیستیسراه ای تشخیص   .3

اهمیددت یولوژی بالستوسیستیس را در ایددران و ج ددان و اپیدم.  4

 را بیان کندب داشتی آن 

 .را بیان کند  بالستوسیستیسرد و درمان راه ای کنت . 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، عاطفی 

، گروهی گروهی
کوچک، حل  

 مسئله

 ویدئو پروژکتور 
کتاب، فیلم 

  آموزشی،
 انیمیشن، 

 Powerنرم افزار  

point 

 ارائه پروژه، 

6 

آشدددددنایی بدددددا 

وده کوکسدددیدیاهای ر

ای م دددم در انسدددان 

)ایزوسدددددددددپوراد 

سیکلوسددددددپورا و 

 کریپتوسپوریدیوم(

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

بدده صددورت   روده ای  را  کوکسیدیاهایویژگی ای مورفولوژیک    .1

 مجزا بیان کند.

 شرح دهدروده ای را   کوکسیدیاهایسیر تکاملی . 2

روده ای را   کوکسددیدیاهایبیماریزایی و عالئم بالینی ناشی از    .  3

 بیان کند

 روده ای را بیان کند  کوکسیدیاهایراه ای تشخیص   .4

را و اهمیت آن در ایران و    روده ای  کوکسیدیاهایاپیدمیولوژی  .  5

 بیان کند

 را بیان کند روده ای  کوکسیدیاهایراه ای کنترد و درمان  .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 
 کتاب، مقاله 

 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 

 آشدددددنایی بدددددا

نسجی  کوکسیدیاهای 

)توکسوپالسدددددما و 

 سارکوسیستیس(

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 ویژگی ای مورفولوژیک توکسوپالسما را بیان کند  .1

 شرح دهدسوپالسما را سیر تکاملی توک  .2

توضددیح پاتولوژی توکسوپالسما و عالئم بیماری ناشی از آنددرا    .3

 دهد

 راه ای تشخیص توکسوپالسما را بیان کند .4

در ایددران و ج ددان و اهمیددت   اپیدمیولوژی توکسوپالسموزیس  .5

 .بیان کند  ب داشتی آن را

 راه ای کنترد و درمان توکسوپالسموزیس را بیان کند .6

 ژگی ای مورفولوژیک سارکوسیستیس را بیان کندوی. 7

 سیر تکاملی سارکوسیستیس را بیان کند. 8

پاتولوژی سارکوسیستیس و عالئم بیماری ناشی از آنددرا بیددان .  9

 کند

 راه ای تشخیص سارکوسیستیس را بیان کند. 10

در ایران و ج ددان و اهمیددت اپیدمیولوژی سارکوسیستوزیس    .  11

 .کندبیان   ب داشتی آن را

 راه ای کنترد 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 

 ر ویدئو پروژکتو
کتاب، عکس،  

 انیمیشن، 
 Powerنرم افزار  

point 

120 

پرسش و پاسخ در  
 -انتهاي کالس

Quiz    در جلسه
 آینده 

تکوینی یا  

 تشخیصی 

8 
 آشدددددنایی بدددددا

خددونی  کوکسیدیاهای 

 )پالسمودیوم ها(

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 طبقه بندی پالسمودیوم ها را بیان کند.  .1

 را لیست نماید. . انواع پالسمودیوم های انسانی2

 . اصطالحات رایج در ماالریولوژی را تعریف نماید. 3

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

 کند. 

. اختصاصات م م 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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. اپیدمیولوژی پالسمودیوم های عامل ماالریای انسانی را در  6

 ان توضیح دهد.ایران و ج 

 بیماریزایی انگل های ماالریا را بیان کند.. فاکتورهای موثر در 7

 . م م ترین عالئم بالینی بیماری 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. 

رد استفاده در تشخیص بیماری ماالریا را . اقدامات تشخیصی مو11

 بیان کند. 

 . داروهای مورد استفاده در بیماری ماالریا را بیان کند. 12

 . روش های پیشگیری از بیماری 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

 جو بتوانددانش

 حیطه شناختی:

 توضیح دهدرا  انگل بابزیاویژگی ای مورفولوژیک   .1

 را بیان کند بابزیا در میزبان واسط و ن اییسیر تکاملی  .2

 نام ببردو عالئم بیماری ناشی از آنرا  بابزیاپاتولوژی  .3

 شرح دهدرا  بابزیوزراه ای تشخیص   .4

 ان و اهمیددت ب داشددتی بابزیوزیس در ایران و جاپیدمیولوژی    .5

 .بیان کند  آن را

 .را بیان کند بابزیاراه ای کنترد و درمان  .6

 را بیان کند میکروسپوریدیاویژگی ای مورفولوژیک    .7

 را بیان کندمیکروسپوریدیا سیر تکاملی  .8

در را    و عالئددم بیمدداری ناشددی از آن  میکروسپوریدیاپاتولوژی    .9

 بیان کندمنی میزبانان سالم و دارای نقص ای

 را بیان کند میکروسپوریدیاراه ای تشخیص   .10

میکروسپوریدیاها در ایددران و ج ددان و اهمیددت اپیدمیولوژی    .11

 .بیان کند  ب داشتی آن را

 .را بیان کند  یوزمیکروسپوریدراه ای کنترد 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 



 

 تربت حیدریه  علوم پزشکی دانشگاه و توسعه آموزش پزشکی ات مرکز مطالع - یمعاونت آموزش 
 

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

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

10 
با   اران تاژکدددآشنایی 

نسددددجی  -خددددونی

 )لیشمانیاها(

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 ژکداران خون و نسج را لیست نماید. انواع تا1

 را بیان کند مراحل مختلف لیشمانیاویژگی ای مورفولوژیک   . 2

 . ناقل و میزبانان مخزن انواع لیشمانیاها را لیست نماید3

 را بیان کند لیشمانیا در میزبان واسط و ن اییسیر تکاملی  .4

 را بیان کند ا و عالئم بیماری ناشی از آنلیشمانیاها پاتولوژی  .5

 را بیان کند انواع لیشمانیاراه ای تشخیص   .6

لیشددمانیازیس در ایددران و ج ددان و اهمیددت اپیدددمیولوژی . 7

 .بیان کند  ب داشتی آن را

 .را بیان کند  لیشمانیوزراه ای کنترد 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،  

 مقاله 
 Powerنرم افزار  

point 

120 

پرسش و پاسخ در  
 -انتهاي کالس

Quiz    در جلسه
 آینده 

تکوینی یا  

 تشخیصی 

11 
آشنایی با تاژکداران  

نسجی   -خونی 

 ها( تریپانوزوم )

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

را بیددان   مراحل مختلف تریپانوزوم هدداویژگی ای مورفولوژیک    .1

 کند

 . ناقل و میزبانان مخزن انواع یپانوزوم را لیست نماید2

شددرح را    ها در میزبان واسط و ن دداییتریپانوزوم  سیر تکاملی    .3

 دهد

را بیددان  ددا و عالئم بیماری ناشددی از آنتریپانوزوم ها  پاتولوژی    .5

 کند

 را بیان کند انواع تریپانوزومراه ای تشخیص   .6

تریپانوزومیددازیس در ایددران و ج ددان و اهمیددت اپیدمیولوژی  .  7

 .بیان کند  ب داشتی آن را

 .را بیان کند نوزومیازیستریپاراه ای کنترد 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،  
 ن، انیمیش

 Powerنرم افزار  

point 

120 

پرسش و پاسخ در  
 -انتهاي کالس

Quiz    در جلسه
 آینده 

تکوینی یا  

 تشخیصی 



 

 تربت حیدریه  علوم پزشکی دانشگاه و توسعه آموزش پزشکی ات مرکز مطالع - یمعاونت آموزش 
 

 

12 
تاریخچهد آشنایی با 

طبقه بندید ساختمان  

 حشراتو اعماد 

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 . علم حشره شناسی را تعریف کند.1

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

 . معیارهای تقسیم بندی و طبقه بندی حشرات را توضیح بدهد.3

 . انواع حشرات را بر اساس مورفولوژی شرح دهد.4

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

 . اپیدمیولوژی و توزیع حشرات م م را بیان کند.6

 کند.. از نظر انتقاد عوامل بیماری زاد بندپایان را تقسیم بندی  7

 . مکانیسم ایجاد بیماری را در حشرات بیان کند.8

 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 
 ، مقاله، کتاب
 Powerنرم افزار  

point 

120 

پرسش و پاسخ در  
 -انتهاي کالس

ارائه کالسی، پروژه  
 درسی

تکوینی یا  

 تشخیصی 

13 
شپآ ها و  آشنایی با 

ناقل در کک های م م 

 پزشکی

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 عمومی و اختصاصی شپآ ها و کک هاویژگی ای مورفولوژیک    .1

 شرح دهدرا 

 شپآ ها را طبقه بندی کند.. کک ها و 2

 بیان کند به صورت مجزارا شپآ ها و کک ها سیر تکاملی  .3

 شپآ ها و کک ها را در انسددانناشی از    بیماریزاییپاتولوژی و    .4

 بیان کند

در ایران و ج ددان و اهمیددت  شپآ ها و کک ها رااپیدمیولوژی   .5

 .بیان کند  ب داشتی آن را

 و بیماری های منتقلدده آن  و کک  شپآراه ای کنترد و درمان    .6

 .را بیان کند

 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 

 Powerرم افزار  ن

point 

120 
پرسش و پاسخ در  

 -انتهاي کالس
 ارائه پروژه درسی

تکوینی یا  

 تشخیصی 

14 
ها و   ساسآشنایی با 

 اه سوسری

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

عمددومی و اختصاصددی سدداس هددا و ویژگی ددای مورفولوژیددک  .1

 شناختی 

 عاطفی 

 سخنرانی،

 و پرسش

 وایت برد 
 ماژیک 

 ویدئو پروژکتور 
120 

  پرسش و پاسخ در
 -انتهاي کالس

 حل تمرین در منزل 

تکوینی یا  

 تشخیصی 



 

 تربت حیدریه  علوم پزشکی دانشگاه و توسعه آموزش پزشکی ات مرکز مطالع - یمعاونت آموزش 
 

 شرح دهدرا  سوسری ها

 . ساس ها و سوسری ها را طبقه بندی کند.2

 بیان کند ساس ها و سوسری ها را به صورت مجزاسیر تکاملی  .3

ساس هددا وسوسددری هددا را در ناشی از    بیماریزاییپاتولوژی و    .4

 بیان کند  انسان

ساس ها و سوسددری هددا را در ایددران و ج ددان و اپیدمیولوژی    .5

 .بیان کند اهمیت ب داشتی آن را

 .درا بیان کن ساس و سوسریراه ای کنترد 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

 بحث پاسخ،

، گروهی گروهی
کوچک، حل  

 مسئله

 کتاب، مقاله 
 Powerنرم افزار  

point 

15 
خانواده آشنایی با 

کولیسیده )آنوفلد  

 کولکس و آدس( 

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

عمددومی و اختصاصددی خددانواده ویژگی ددای مورفولوژیددک  . .1

 .را بیان کندکولیسیده  

 . خانواده کولیسیده را طبقه بندی کند.2

 بیان کند د کولکس و آدس راآنوفلسیر تکاملی  .3

آنوفددلد کددولکس و آدس را در ناشددی از  بیماریزاییپاتولوژی و   .4

 بیان کند  انسان

آنوفددلد کددولکس و آدس را در ایددران و ج ددان و اپیدمیولوژی    .5

 شرح دهد/. اهمیت ب داشتی آن را

و بیماری هددای   آنوفلد کولکس و آدسراه ای کنترد و درمان    .6

 .ن کندرا بیا منتقله آن

 حیطه عاطفی:

 با صبر و حوصله مسائل مربوطه را حل کند. .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 

سش و پاسخ در  پر
 -انتهاي کالس

Quiz    در جلسه
 ، ارائه کالسی آینده

تکوینی یا  

 تشخیصی 

16 
عنکبوتیان  آشنایی با 

 )کنه ها و مایت ها(
 

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 توضیح دهدرا ویژگی ای مورفولوژیک کنه ها و مایت ها .1

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

 بیان کند را به صورت مجزاا و مایت ها کنه هسیر تکاملی  .3

 را در انسددانکنه ها و مایت هددا ناشی از    بیماریزاییپاتولوژی و    .4

 شناختی 

 عاطفی 

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی گروهی
کوچک، حل  

 وایت برد 
 ماژیک 

 ویدئو پروژکتور 
کتاب، جزوه،  
 عکس، مقاله 

 Powerنرم افزار  

120 

پاسخ در  پرسش و  
 -انتهاي کالس

 

تکوینی یا  

 تشخیصی 



 

 تربت حیدریه  علوم پزشکی دانشگاه و توسعه آموزش پزشکی ات مرکز مطالع - یمعاونت آموزش 
 

 بیان کند

را در ایران و ج ددان و اهمیددت کنه ها و مایت ها  اپیدمیولوژی    .5

 .بیان کند  ب داشتی آن را

وبیماری های منتقلدده  کنه ها و مایت هاراه ای کنترد و درمان   .6

 .بیان کند  را آن

 حیطه عاطفی:

 دانشجو با انگیزه به درس گوش کند. .1

 دانشجو فعاالنه در بحث های کالس شرکت کند.. 2

 point تمرین

17 

جمع بندی کلی  

و   مطالب و رفع مشکل

 پاسخ به سواالت

 دانشجو بتواند 
 مسائل مختلف ارائه شده در طود ترم را حل نماید. .1

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

 ت کند.با انگیزه 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 باقی %80کل نمره با استفاده از کوئیز و  %20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 کل نمره %80   آزمون پایان ترم 
 کل نمره  %20 تکالیف درسی  کوئیز و

 
 منابع درسی:

 شناسی پزشکی، تالیف مایکل ویلیام سرویس، مترجم رشتی، دکتر زعیم انتشارات دانشگاه تهرانکتاب کلیات حشره  .1

 کتاب حشره شناسی پزشکی، تالیف دکتر روح اهلل دهقانی، انتشارات دانشگاه کاشان .2

 ی انگل شناسی نوا و براون. ترجمه دکتر عمید اطهر  .3

 پویاانگل شناسی پزشکی مارکل. ترجمه دکتر نظری   .4

 تک یاخته شناسی اساتید دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران   .5

 یاخته شناسی ( دکتر اسماعیل صائبیبیماریهای انگلی در ایران )تک   .6

 


