
 

  طراحی پیشگام تدریس  )) جدول( ( 
                                                                           

  ١ترم  دانشجویان رشته اتاق عمل گروه فراگیر :                                                                                  انگل شناسی  : عنوان درس 

  حسین نوری نام استاد :                                                                    1401-1400اول  نیمسال :

  /.25تعداد واحد :                                                                        روز برگزاري کالس  :
  

  اف  جلساتاهد  موضوع  نحوه برگزاري کالس *  جلسه
 _ارزشیابی آغازین   _معارفه  انالین   اول  

آشنایی کلیات -انتظاراتتبیین 
 طبقه بندي آنها انگل شناسی و

تک یاخته هاي خونی  آشنایی با
انتابوماکلی و  و نسجی شامل: 

لیشمانیا،  هیستولیتیکا،
 و توکسوپالسما، تریکوموناس

   ژیاردیا

  میرود که :در پایان هر جلسه از فراگیر انتظار 

  تقسیم بندي عملی و بیولوژیک انگل ها را بیان کند.1

  کند بیانتفاوت ها بین تک یاخته ها را .2

  انگل هاي بیماري زا و غیر بیماري زا را بیان کند. 3

انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژي، آسـیب شناسـی،   .4

را  تـک یاختـه هـا   روش هاي تشخیص، درمـان و پیشـگیري از   

  یح کندتشر

  انواع کرم ها:  آشنایی با   انالین  دوم
و  دیکروسولیوم ،فاسیواال

 تنیا ساژیناتا، تنیا  شیستوزوما
سولیوم، اکینوکوکوس 

آسکاریس،اکسیورگرانولوزوس،
، تریکوسفال، کرم قالبدار، 
  استرونژیلوس استرکورالیس

  در پایان هر جلسه از فراگیر انتظار میرود که :

  .کند بیانکرم ها را انواع  تفاوت ها بین  .1

انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژي، آسـیب شناسـی،   . 2

را تشریح  انواع کرم هاروش هاي تشخیص، درمان و پیشگیري از 

  کند

  تشخیص پیشرفت تحصیلی دانشجو  (ارزشیابی تکوینی )  انالین  سوم

        چهارم

        پنجم

        ششم

        هفتم

        هشتم

        نهم

        مده

        یازدهم

        دوازدهم

        سیزدهم

  
 آنالین / آفالین / حضوري  



 

  طرح جامع تدریس 
  (Course Plan)   

  
  ١دانشجویان رشته اتاق عمل ترم  گروه فراگیر :                                                                               انگل شناسی  عنوان درس :

   حسین نوری نام استاد :                                                                                     ١٤٠١- ١٤٠٠اول  :نیمسال 

   :  یازپیشن                                                                                                             /.25    تعداد واحد :

   هدف کلی درس : 
  یک، اصول تشخیص، پیشگیري و کنترل بیماري هاي انگلی و اپیدمی هاایی دانشجویان با خصوصیات بیولوژآشن

  
  :اهداف ویژه 

 اهمیت بیماریهاي انگلی را در ایران و جهان بیان کند -1

 طبقه بندي تاکسونومیک تک یاخته هاي بیماریزا براي انسان را بیان کند -2

 یماریهاي کرمی را در ایران و جهان بیان کنداهمیت ب -3

 طبقه بندي تاکسونومیک کرمها ي بیماریزا براي انسان را بیان کند -4
  

  : روش تدریس 
  سخنرانی در قالب نمایش اسالید و پاور پوینـت و پرسـش و پاسـخ و بحت

   الگوي تدریس :
  سازمان دهنده شیپ

  
  : ف و تکالیف دانشجووظای

 حضور فعال در کالس -1

 شرکت در پرسش و پاسخ -2

 از هر جلسه لمطالعه منابع پیشنهادي قب -3

  پاسخ به کوئیز انتهاي هر جلسه -4
  

   : روش ارزشیابی دانشجو
  نمره از بیست  فعالیت  ردیف

  0  انجام تکالیف در سامانه نوید در زمان مقرر  1
  1  آزمون هاي کالسی در سامانه نوید  2
  1  حضور در کالس هاي مجازي  3
  5  میان ترمامتحان   4
  13  امتحان پایان ترم  5
6      

  
  
  



 

  منابع مطالعه : 
 انگل شناسی مارکل و ووگ - 1

  انگل شناسی نوا و براون -2
  اطلس هاي انگل شناسی-3

  
  توضیحات:

  کالسی اعالم شده از طرف امور کالس ها و امتحانات برگزار خواهد گردید. برنامه همان روز کالس هاي آفالین در  
  برگزار خواهد شد. همان روز و همان ساعتآنالین طبق برنامه کالسی اعالم شده از طرف امور کالس ها و امتحانات در کالس هاي  


