
 

 

 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول)) 
کارشناسی علوم آزمایشگاهییان دانشجوگروه فراگير :         جلسه حشره شناسي با جناب آقای دکترمينوئيان 4و  تک ياخته شناسي عملي   جلسه     12   : عنوان درس 

دکتر میترا صالحینام استاد :                                                                            13 97-98 دوم نيمسال :

 عملی تک یاخته شناسی واحد   5/1تعداد واحد :                                                                        16-14 يکشنبه روز برگزاری کالس  :

 

 اهداف  جلسات موضوع جلسه
 

 اول  
،  نمونه گیری و   آشنایی کلیات انگل  شناسی

 روشهای انجام آزمایش

 .روش های نمونه گیری و روش های انجام آزمایش را توضیح دهد

 

 دوم
دیدن الم آنتامبا هیستولیتیکا و آمیب های غیر 

 آزمایش مدفوعبیماریزا )تروفوزوئیت و کیست(و 
تفاوت مرفولوژیکی بین آنتامبا هیستولیتیکا و آنتامبا کلی را توضیح داده و -1

 بتواند خصوصیات مرفولوژیکی را نقاشی کند.

 بتواند الم تهیه کرده و انگل را تشخیص دهد.-2
 

 

 سوم

دیدن الم ژیاردیا )تروفوزوئیت و کیست( و 

 واژینالیس تریکوموناس
مرفولوژیکی ژیاردیا را توضیح داده و بتواند خصوصیات خصوصیات – 1

 مرفولوژیکی را نقاشی کند.

خصوصیات مرفولوژیکی تریکوموناس را توضیح داده و بتواند خصوصیات  -2

 مرفولوژیکی را نقاشی کند.
 

 چهارم
دیدن الم  تریپانوزوما آفریقایی و  تریپانوزوما 

 آمریکایی
را   تریپانوزوما آفریقایی و  تریپانوزوما آمریکایی خصوصیات مرفولوژیکی -1

 توضیح داده و بتواند خصوصیات مرفولوژیکی را نقاشی کند.

 
 

 پنجم
 

 

 دیدن الم اشکال لیشمانیا

را توضیح داده و بتواند خصوصیات لیشمانیا  خصوصیات مرفولوژیکی -1

 مرفولوژیکی را نقاشی کند.

 

 
 

 ششم
 

 دیدن الم اشکال ماالریا
را توضیح داده و بتواند خصوصیات ماالریا  خصوصیات مرفولوژیکی -1

 مرفولوژیکی را نقاشی کند

 
با رنگ  تهیه گسترش خونی و تهیه الم ماالریا هفتم

 آمیزی گیمسا

 بتواند الم گسترش ماالریا را تهیه کند.-1

 
دیدن الم های توکسوپالسما ، سارکوسیستیس   هشتم

 و کریپتوسپوریدیومایزوسپورا ، سیکلوسپورا 

را توضیح داده و توکسوپالسما و سارکوسیستیس   خصوصیات مرفولوژیکی-1

 بتواند خصوصیات مرفولوژیکی را نقاشی کند

 
 

 نهم
 

 انجام رنگ آمیزی تری کروم

 تهیه الم از مدفوع و رنگ آمیزی تری کروم  برای دیدن تک یاخته ها-1

 

 دهم
  کار با حیوان آزمایشگاهی

 کردن روده موش برای دیدن انگل های روده ایباز  -1

 موارد در طول ترمرفع اشکال و دوره  -1 دوره  الم ها و رفع اشکال يازدهم
 تشخیص پیشرفت تحصیلی فراگیران ارزشیابی تراکمی دوازدهم

 طرح جامع تدریس
  (Course Plan)  



 

 

 

  

 

 

 

  هدف کلي درس :

  و کشیدن شکل آنهاتک یاخته شناسی و تهیه الم و دیدن انگل آشنا یی دانشجویان با 

 :اهداف ويژه 

 روش های نمونه گیری و روش های انجام آزمایش را توضیح دهد. -1

 تفاوت مرفولوژیکی بین آنتامبا هیستولیتیکا و آنتامبا کلی را توضیح داده و بتواند خصوصیات مرفولوژیکی را نقاشی کند.-  -2

 مرفولوژیکی ژیاردیا را توضیح داده و بتواند خصوصیات مرفولوژیکی را نقاشی کند.خصوصیات   -3

 خصوصیات مرفولوژیکی تریکوموناس را توضیح داده و بتواند خصوصیات مرفولوژیکی را نقاشی کند.4

 ات مرفولوژیکی را نقاشی کند.خصوصیات مرفولوژیکی تریپانوزوما آفریقایی و  تریپانوزوما آمریکایی  را توضیح داده و بتواند خصوصی5

 خصوصیات مرفولوژیکی لیشمانیا را توضیح داده و بتواند خصوصیات مرفولوژیکی را نقاشی کند.و روش نمونه گیری لیشمن را توضیح دهد.-6

 خصوصیات مرفولوژیکی ماالریا را توضیح داده و بتواند خصوصیات مرفولوژیکی را نقاشی کند -7

 االریا را تهیه کند و رنگ آمیزی گیمسا را انچام دهد.بتواند الم گسترش م -8

 خصوصیات مرفولوژیکی توکسوپالسما و سارکوسیستیس  را توضیح داده و بتواند خصوصیات مرفولوژیکی را نقاشی کند. -9

 بتواند الم از مدفوع تهیه کرده و رنگ آمیزی تری کروم انجام دهد.—10

 را ببیند. های روده ایانگل و  کند از بروده موش  بتواند-11

 

 و روش های عملی انجام آزمایش  سخنرانی روش تدريس :

 ( P.B.Lحل مسئله )  –پیش سازمان د هنده  الگوی تدريس :

 

 : وظابف و تکاليف دانشجو

 دانشجویان می بایست بطور منظم و راس ساعت مقرر در کالس درس حاضر باشند . -1

 معرفی شده و با آمادگی قبلی درکالس حاضرشده و مکلف به شرکت فعال در مباحث درسی می باشند .دانشجویان با مطالعه منابع  -2

 



 

 

 : روش ارزشيابي دانشجو

 

 نمره درصد شرح فعاليت رديف

 1 %5 حضور منظم و شرکت فعال در مباحث درسی 1

 2 %10 انگل ها در دفتر نقاشیکشیدن شکل  2

 17 %85 آزمون تراکمی 3

 20 %100 جمع

 

 منابع مطالعه : 

 اصول انگل شناسی، براون، نوا ، ،مارکل، ریپون، ترجمه دکترحامد اختیاری و همکاران ؛ نشر میر-1

 بیماریهای انگلی در ایران، دکتر اسماعیل صائبی، آخرین چاپ   -2

 

  



 

 

 
 

 

 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول) )
                                                                          

 

 
  



 

 


