
 

 

 طراحي پيشگام تذريس  (( جذٍل)) 

 کارشٌاسی علَم آزهایشگاّییاى داًشجَگرٍُ فراگير :                                           1اًگل شٌاسي   : ػٌَاى درس 
 دکتر هیترا صالحیًام استاد :                                                                  3197-98 اٍل ًيوسال :

 ٍاحذ ًظری  2تؼذاد ٍاحذ :                                                                2-4دٍشٌبِ رٍز برگساري كالس  :
 

 اّذاف  جلسات هَضَع جلسِ

 تقسیم بندی عملی و بیولوژیک انگل ها را بیان کند. -1 اًگل  شٌاسیآشٌایی کلیات  اٍل  
 بین کرم ها و تک یاخته ها تفاوت ها را ذکر کند. -2
 انگل های بیماری زا و غیر بیماری زا را بیان کند. -3
 خصوصیات مرفولوژی، نحوه تغذیه و تکثیر و تزاید انگل ها را بیان کند. -4
 ایران و دنیا را بیان کند.اپیدمیولوژی و انتشار چغرافیایی در  -5
 نحوه مبارزه و پیشگیری انگل ها را بنویسد. -6

 

ساختار کلی، مرفولوژی، فیزیولوژی و نحوه دریافت و دفع مواد غذایی در -1 کلیات کرم شٌاسی ٍ تقسین کرم ها        دٍم

 .کرم ها را توضیح دهد
 تقسیم بندی کرم های انگلی را تشریح کند. -2
 .      ترماتودها را توضیح دهندویژگی -3

انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های  -1 ترهاتَدهای کبدی سَم
تشخیص، درمان و پیشگیری از فاسیوال هپاتیکا را تشریح کند، 

 هیستوپاتولوژی ارگانهای آلوده را توضیح دهند.
آسااایب شناسااای، روش هاااای انتشاااار جغرافیاااایی، سااایر تکااااملی، اپیااادمیوژی، -2

تشاااااخیص، درماااااان و پیشاااااگیری از ترماتودهاااااای دیکروساااااولیوم دنااااادریتیکوم، 
 .      اوپیستورکیس ها و کلونورکیس را تشریح کند

انتشاااار جغرافیاااایی، سااایر تکااااملی، اپیااادمیوژی، آسااایب شناسااای، روش هاااای -1 آشٌایی با ترهاتَدهای رٍدُ ای ٍ ریَی چْارم
از فاسیولوپساایس بوسااکی،هتروفیس  هتااروفیس  و  تشااخیص، درمااان و پیشااگیری

 متاگونیموس یوکوگاوایی را تشریح کند.
انتشاااار جغرافیاااایی، سااایر تکااااملی، اپیااادمیوژی، آسااایب شناسااای، روش هاااای -2 

       تشخیص، درمان و پیشگیری پاراگونیموس را تشریح کند.
 را نام ببرد. انواع شیستوزوماهای انسانی-1 آشٌایی با ترهاتَ های خًَی پٌجن

انتشاااار جغرافیاااایی، سااایر تکااااملی، اپیااادمیوژی، آسااایب شناسااای، روش هاااای  -2
مانسونی و ژاپونیکاوم را –تشخیص، درمان و پیشگیری از شیستوزوما هماتوبیوم 

 .تشریح کند

  ششن

 آشٌایی با کلیات سستَدا

 تفاوت کرم های سستودها با ترماتودها را لیست کند.-1
 سستودهای سیکلوفیلیده با سودوفیلیده را بیان کند.تفاوت های -2
مرفولوژی، اپیدمیولوژی، سیر تکاملی، آسیب شناسی، روش تشخیص و درمان -3

و پیشااگیری از دیفیلوبوتریااوم التااوم و اسااپیرومترا و تفاااوت بااین آنهااا را توضاایح 
 دهد.

جغرافیایی، سیر تکااملی، آسایب شناسای، روش تشاخیص و مرفولوژی، انتشار -1 آشٌایی با تٌیاهای رٍدُ ای اًساى ّفتن

 درمان و پیشگیری از تنیا ساژیناتا و تنیا سولیوم را توضیح دهد.
اهمیت پزشکی سیستی سارکوزیس و عئمام باالینی و راه هاای تشخیصای آن را -2

 .توضیح دهد

سیر تکاملی، آسیب شناسی، روش تشخیص و مرفولوژی، انتشار جغرافیایی،  -1 آشٌایی با هَلتی سپس ، هیوٌَلپیس ها ّشتن

 درمان و پیشگیری از مولتی سپس ، هیمنولپیس ها را توضیح دهد.

تفاوت های موفولوژی و سیر تکاملی بین هیمنولپیس ناناو هیمنولپیس -2 -2

 دیمینوتا را توضیح دهد.



 

  ًْن

 آشٌایی با اکیٌَکَکَس ها

 آن ها را نام ببرد.سستودهای جنس اکینوکک و کیست هیداتیک ناشی از  -1
 مرفولوژی کرم بالغ اکینوکک را بدرستی شرح دهد. -2
اپیدمیولوژی، سیر تکاملی و عئمم باالینی و عاوارر روش هاای تشاخیص و د -3

 .مان بیماری هیداتیدوزیس رت تشریح کند

 تقسیم بندی کرم های انگلی را تشریح کند.-1 آشٌایی با ًواتَدا دّن

 را توضیح دهند ویژگی و انواع نماتودها-2
 مرفولوژی کرم بالغ آسکاریس را بیان کند.-1 آشٌایی با آسکایس لَهبریکَئیدس . اکسیَر يازدّن

مرفولااوژی، انتشااار جغرافیااایی، ساایر تکاااملی، بیماااریزایی، روش تشااخیص و  -2
 درمان و پیشگیری از آسکایس لومبریکومیدس را توضیح دهد.

ساایر تکاااملی، بیماااریزایی، روش تشااخیص و مرفولااوژی، انتشااار جغرافیااایی،  -3
 درمان و پیشگیری از انتروبیوس ورمیکوالریس توضیح دهد.

 
 انواع توکسوکارا ها را نام ببرد.-1 آشٌایی با تَکسَکارا ها دٍازدّن

مرفولااوژی، انتشااار جغرافیااایی، ساایر تکاااملی، بیماااریزایی، روش تشااخیص و  -2
 توضیح دهد. درمان و پیشگیری از توکسوکارا ها را

  سيسدّن

 

 

 آشٌایی با کرم های قالبدار ٍ تریکَ سفال

 انواع کرم های قئبدار را نام ببرد و تفاوت ها را توضیح دهد.-1

 
مرفولااوژی، انتشااار جغرافیااایی، ساایر تکاااملی، بیماااریزایی، روش تشااخیص و  -2

 درمان و پیشگیری از کرم های قئبدار را توضیح دهد.
 
انتشااار جغرافیااایی، ساایر تکاااملی، بیماااریزایی، روش تشااخیص و مرفولااوژی، -3

 درمان و پیشگیری از تریکواسترونژیلوس راتوضیح دهد.
 
مرفولااوژی، انتشااار جغرافیااایی، ساایر تکاااملی، بیماااریزایی، روش تشااخیص و  -4

 .درمان و پیشگیری از تریکوسفال راتوضیح دهد
 

  چْاردّن

 

آشٌایی با  استرًٍژیلَس استرکَرالیس ٍ            

 فیلرها

مرفولااوژی، انتشااار جغرافیااایی، ساایر تکاااملی، بیماااریزایی، روش تشااخیص و -1

 درمان و پیشگیری از استرونژیلوس استرکورالیس راتوضیح دهد.
مرفولااوژی، انتشااار جغرافیااایی، ساایر تکاااملی، بیماااریزایی، روش تشااخیص و  -2

 .پیشگیری از فیلرها راتوضیح دهددرمان و 
 

نحوه ابتئ و آلودگی به سندرم الروهای مهاجر پوستی و احشایی را تشریح - 1 آشٌایی با الرٍ های ههاجر احشایی پاًسدّن
 .کند

        شاًسدّن

 

 آشٌایی با کاپیالیا ، تریشیي ٍ پیَک        

بیماریزایی، روش تشخیص و مرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، -1
 درمان و پیشگیری از انواع کاپیئریا راتوضیح دهد.

مرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، بیماریزایی، روش تشخیص و  -2
درمان و پیشگیری از تریشینئ اسپیرالیس و دانکونکولوس مدیننسیس  راتوضیح 

 دهد.
 

 تحصيلي فراگيراىتشخيص پيشرفت  ارزشیابی تراکوی ّفذّن

 
 

  ّذف كلي درس :

 اًگل شٌاسی داًشجَیاى با هفاّین ٍ کلیات آشٌا یی 

 بحث گرٍّی – سخٌراًی رٍش تذريس :

 

 : ٍظابف ٍ تکاليف داًشجَ

 داًشجَیاى هی بایست بطَر هٌظن ٍ راس ساعت هقرر در کالس درس حاضر باشٌذ . -3



 

 آهادگی قبلی درکالس حاضرشذُ ٍ هکلف بِ شرکت فعال در هباحث درسی هی باشٌذ .داًشجَیاى با هطالعِ هٌابع هعرفی شذُ ٍ با  -2

 سطر ًقذ ًوایذ. 5-7ّر داًشجَ بایذ ًسبت بِ ترجوِ یک هقالِ از هٌابع جذیذ اقذام ٍ آًرا در  -1

 

 

 : ٍش ارزشيابي داًشجَر

 

 ًورُ درصذ شرح فؼاليت رديف

 2 %31 حضَر هٌظن ٍ شرکت فعال در هباحث درسی 3

 4 %21 آزهَى تکَیٌی 2

 4 %21 ترجوِ ٍ ًقذ هقالِ ، ارائِ کٌفراًس  1

 31 %81 آزهَى تراکوی 4

 21 %311 جوع

 



 

 

  



 

 

 
 

 

 طراحي پيشگام تذريس  (( جذٍل) )
                                                                          

 گرٍُ فراگير :                                                                                  : ػٌَاى درس 
 ًام استاد :                                                                                    ًيوسال :

 تؼذاد ٍاحذ :                                                       رٍز برگساري كالس  :
 

 اّذاف  جلسات هَضَع جلسِ

 تعییي اّذاف  _جایابی  _برقراری ارتباط اطویٌاى از داشتي پیشٌیازّا  تبييي اًتظارات _ارزشيابي آغازيي   _هؼارفِ اٍل  

 در پاياى ّر جلسِ از فراگير اًتظار هيرٍد كِ : )ارزشيابي تشخيصي (  دٍم

   سَم

   چْارم

   پٌجن

   ششن

   ّفتن

  )ارزشيابي تکَيٌي ( ّشتن

   ًْن

   دّن

   يازدّن

   دٍازدّن

   سيسدّن

   چْاردّن

   پاًسدّن

   شاًسدّن

   ّفذّن

 تشخيص پيشرفت تحصيلي داًشجَ ارزشيابي تراكوي ّجذّن

 

 

  



 

 

 

 

 طرح جاهغ تذريس 
  (Course Plan)  

 
  گرٍُ فراگير :                                                                            ػٌَاى درس :

 ًام استاد :                                                                                    ًيوسال :

  :  پيشٌياز                                                                                                                 تؼذاد ٍاحذ :

  ّذف كلي درس : 

 

 :اّذاف ٍيژُ 

3-  

2- 

1-  

4-  

 

 

  رٍش تذريس 

 

 

  الگَي تذريس :

 

 

 

 : ٍظابف ٍ تکاليف داًشجَ

 

 

 

 

  : رٍش ارزشيابي داًشجَ

 

 

 هٌابغ هطالؼِ : 



 

3 -  

2- . 
 


