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 بسمه تعالی

 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Lesson planفرم طرح درس روزانه  )

 

  نظري -شناسيانگلنام درس:   

 12تا  10شنبه  تاریخ برگزاری: 1 شماره جلسه:

 دانشکده پیراپزشکي برگزاری:محل  هاي عامل ماالرياانگلو  شناسيمقدمات و اصطالحات انگل موضوع جلسه:

 خوريدكتر میترا شربت مدرس: دقیقه 70 مدت جلسه )دقیقه(:

 ، كارشناسي2ترم   تغذيه رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

 هاپالسموديوم و شناسيي با مقدمات و اصطالحات انگليآشنا : درس كلي هدف                    

 مطالب رئوس

 

 و نگرشي شناختي،) حیطه رفتاري اهداف

 (مهارتي

 وسائل  و ها رسانه تدريس روش

 آموزشي

 و ارزشیابي شیوه

 آن درصد

کلیات  -1

 شناسیانگل

 د:رود دانشجو بتواندر پایان درس انتظار می

 .کند تعریف را شناسیانگل اتاصطالح انواع  -1-1

 ها را از نظر مرفولوژی بیان کند.انواع انگل  -2-1

 محل زیست بیان کند. ها را از نظرگلانواع ان  -3-1

 .ها را بیان کندهای مختلف انتقال انگلراه  -4-1

 ها را بیان کند.یاختهتشخیص تك کلیهای روش -5-1

های بارزه با بیماریپیشگیری و م کلیهای روش  -6-1

 ند.ای را بیان کیاختهتك

سخنرانی و  انشد -شناختی

پرسش و 

 پاسخ

ویدئوپروژکتور، 

امپیوتر، ک

 بردوایت

 و پاسخ کوتاه  ایگزینه 4سئواالت 
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بندی و طبقه  -2

 اپیدمیولوژی ماالریا

 .های انسانی را فهرست نمایدانواع پالسمودیوم -1-2

 ماالریا را در دنیا و ایران شرح دهد. اپیدمیولوژی -2-2

 

" " " " 

مرفولوژی و  -3

چرخه زندگی انگل و 

 های انتقال ماالریاراه

ها را در میزبان نهایی و واسط السمودیومپ چرخه زندگی -1-3

 شرح دهد.

 های انتقال ماالریا را بیان کند.راه -2-3

" " " " 

 عالئم بالینی  -4

 ماالریا

 " " " " ماالریا را شرح دهد.  مهمترین عالئم بالینی بیماری  -1-4

 یان کند.را ب ایمنی ایجاد شده در ماالریا -5-1 زایی ماالریایمنیا -5

 

" " " " 

های روش -6

  ماالریاتشخیص 

 در بیماری ماالریا را بیان کند.های تشخیص روش -1-6

 

" " " " 

 ری ماالریا را بیان کند.بیما مبارزه و پیشگیریهای روش -7-1 یشگیری ماالریاپ -7

 

" " " " 
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  نظري -شناسيانگلنام درس:   

 12تا  10شنبه  ری:تاریخ برگزا 2 شماره جلسه:

 دانشکده پیراپزشکي محل برگزاری: توكسوپالسما  موضوع جلسه:

 خوريدكتر میترا شربت مدرس: دقیقه 85 مدت جلسه )دقیقه(:

 ، كارشناسي2ترم   تغذيه رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 و لیشمانیاهاي با توكسوپالسما آشناي : درس كلي هدف              

 بمطال رئوس

 

 و نگرشي شناختي،) حیطه رفتاري اهداف

 (مهارتي

 وسائل  و ها رسانه تدريس روش

 آموزشي

 و ارزشیابي شیوه

 آن درصد

رخه چمرفولوژی و  -1

 زندگی توکسوپالسما

 رود دانشجو بتواند:در پایان درس انتظار می

 .دهد شرح را توکسوپالسما زندگی چرخه  -1-1

 

سخنرانی و  انشد -شناختی

 پرسش و

 پاسخ

ویدئوپروژکتور، 

کامپیوتر، 

 بردوایت

 ای و پاسخ کوتاه گزینه 4سئواالت 

های و راه اپیدمیولوژی -2

 انتقال توکسوپالسموزیس

 اپیدمیولوژی توکسوپالسموزیس را بیان کند. -1-2

 .های ابتالء انسان به توکسوپالسموزیس را بیان کندراه -2-2

 را بیان کند. سوپالسموزیستوکهای پرخطر در بیماری گروه -3-2

" " " " 

بیماریزایی و عالئم  -3

 توکسوپالسموزیس بالینی

 .کند بیان را توکسوپالسما بیماریزایی -1-3

 .نماید بیان را یمادرزاد توکسوپالسموزیس در موثر فاکتورهای -2-3

" " " " 

های تشخیص روش -4

 توکسوپالسموزیس

 " " " " .ندک بیان را توکسوپالسموزیس تشخیص هایروش -1-4

 پیشگیریایمنی و   -5

 توکسوپالسموزیس

یجاد شده پس از ابتال به بیماری توکسوپالسموزیس را نوع ایمنی ا -1-5

 بیان کند.

  .کند بیان را توکسوپالسموزیس درمان -2-5

 را بیان کند. ستوکسوپالسموزیبیماری  پیشگیری هایروش -3-5

" " " " 
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  نظري -شناسيانگلنام درس:   

 12تا  10شنبه  تاریخ برگزاری: 3 شماره جلسه:

 دانشکده پیراپزشکي محل برگزاری: لیشمانیا موضوع جلسه:

 خوريدكتر میترا شربت مدرس: دقیقه 85 مدت جلسه )دقیقه(:

 ، كارشناسي2ترم   تغذيه رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

 و لیشمانیاهاا توكسوپالسما ي بآشناي : درس كلي هدف              

 مطالب رئوس

 

 و نگرشي شناختي،) حیطه رفتاري اهداف

 (مهارتي

 وسائل  و ها رسانه تدريس روش

 آموزشي

 و ارزشیابي شیوه

 آن درصد

مرفولوژی و   -6

 اپیدمیولوژی لیشمانیا

 شرح دهد. را لیشمانیاهای مرفولوژی اشکال انگل  -1-6

 دهد.  را در جهان و ایران توضیح اپیدمیولوژی لیشمانیاها -2-6

سخنرانی و  انشد -شناختی

پرسش و 

 پاسخ

ویدئوپروژکتور، 

کامپیوتر، 

 بردوایت

 ای و پاسخ کوتاه گزینه 4سئواالت 

چرخه زندگی  - 7

های لیشمانیا و راه

 انتقال لیشمانیازیز

 ختلف بیان کند.چرخه زندگی لیشمانیاها را در میزبانان م  -1-7

 ن کند.انواع اصلی لیشمانیازیز را بیا -2-7

 های انتقال لیشمانیازیز را بیان کند.راه -3-7

" " " " 

 عالئم بالینی -8

 لیشمانیازیز

 " " " " را بیان کند. زلیشمانیازیعالئم بالینی اشکال مختلف   -1-8

های تشخیص روش -9

 لیشمانیازیز

 " " " " زیز شرح دهد.های تشخیص را در انواع لیشمانیاروش -1-9

یشگیری  پ -10

 لیشمانیازیز

 " " " " را بیان کند. های پیشگیری از لیشمانیازیزوشر  -1-10
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  نظري -شناسيانگلنام درس:   

 12تا  10شنبه  تاریخ برگزاری: 4 شماره جلسه:

 دانشکده پیراپزشکي محل برگزاری: و تناسلياي هاي رودهياختهتك موضوع جلسه:

 خوريدكتر میترا شربت مدرس: دقیقه 90 مدت جلسه )دقیقه(:

 ، كارشناسي2ترم   تغذيه رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

 كوليها، باالنتیديوم ژيارديا، تريکوموناس واژينالیس، آمیبي با آشناي : درس كلي هدف            

 مطالب رئوس

 

 و نگرشي شناختي،) حیطه رفتاري اهداف

 (مهارتي

 وسائل  و ها رسانه تدريس روش

 آموزشي

 و ارزشیابي شیوه

 آن درصد

 د:رود دانشجو بتواندر پایان درس انتظار می اپیدمیولوژی ژیاردیا -1

 توضیح دهد.  ژیاردیا رااپیدمیولوژی  -1-1

سخنرانی و پرسش و  انشد -شناختی

 پاسخ

ویدئوپروژکتور، 

کامپیوتر، 

 برد، فیلموایت

ای و پاسخ هگزین 4سئواالت 

 کوتاه 

 و  مرفولوژی -2

 چرخه زندگی ژیاردیا

 را شرح دهد. ژیاردیا مرفولوژی   -1-2

 بیان کند. ژیاردیا را چرخه زندگی  -2-2

" " " " 

 و عالئم بالینییی بیماریزا -3

 ژیاردیازیز

 های بیماریزایی ژیاردیا را شرح دهد.مکانیسم -1-3

 بیان کند. ا راانواع تابلوی بالینی ژیاردی -2-3

" " " " 

 " " " " د.کن ژیاردیازیز بیاندر  های تشخیص راروش -4-1 ردیازیزژیا های تشخیص روش -4

 " " " " ند.بیان ک ژیاردیا را  پیشگیری ازهای روش -5-1 ژیاردیازیز پیشگیری-5

مرفولوژی  و اپیدمیولوژی   -6

 تریکوموناس

 یس را بیان کند.تریکوموناس واژینالرفولوژی م  -1-6

 .کند بیان را واژینالیس تریکوموناس یپیدمیولوژا -2-6

" " " " 
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های انتقال راه وچرخه زندگی  -7

 تریکومونیازیز

 .کند بیان ار واژینالیس تریکوموناس زندگی چرخه -1-7

 .کند بیان را واژینالیس تریکوموناسهای انتقال راه -2-7

 

" " " " 

  م بالینیو عالئیزایی بیمار  -8

 تریکومونیازیز  

 .کند بیان ار واژینالیس تریکوموناس بیماریزائی -1-8

 مردان و زنان بیان کند. تریکومونیازیز را در بالینی عالئم -2-8

" " " " 

 های تشخیص روش -9

 تریکومونیازیز

 .کند بیان را الیسواژین تریکوموناس تشخیص هایروش -1-9

 

" " " " 

 گیریپیش و درمان -10

 تریکومونیازیز

 .کند بیان ار واژینالیس تریکوموناس درمان -1-10

 .کند بیان را واژینالیس ستریکومونا پیشگیری هایروش -2-10

" " " " 

مرفولوژی  و اپیدمیولوژی   -11

   تیکایهیستولانتامبا 

 .کند بیان را هاآمیبکلی  هایویژگی -1-11

 .کند بیان را  تیکایهیستولانتامبا  اپیدمیولوژی  -2-11

 

" " " " 

رخه زندگی انتامبا چ -12

   تیکایهیستول

 .ندک بیان را  تیکایهیستول آمیب زندگی چرخه -1-12

 

" " " " 

 و عالئم بالینیزایی بیماری -13

 ایرودهای و خارجآمیبیاز روده

 .دهد شرح را ایروده آمیبیاز پاتوژنز -1-13

 .کند بیان را ای روده یبیازآم عوارض و بالینی عالئم -2-13

 .کند بیان را( کبدی) روده خارج آمیبیاز بالینی عالئم  -3-13

" " " " 

 .کند بیان راای آمیبیاز روده تشخیص هایروش  -14-1 آمیبیازهای تشخیص روش -14

 .کند بیان راای رودهجآمیبیاز خار تشخیص هایروش -2-14

" " " " 

 " " " " .کند بیان را آمیبیاز پیشگیری هایروش -15-1 آمیبیازپیشگیری  -15

مرفولوژی  و اپیدمیولوژی   -16

 انتامبا کولی

 " " " " .کند یانب را انتامبا کولی اپیدمیولوژی -1-16

 .کند بیان را انتامبا کولی زندگی چرخه -17-1 رخه زندگی  انتامبا کولیچ -17

 

" " " " 

 " " " " .دهد شرح را بیماریزایی انتامبا کولی -18-1 یماریزایی انتامبا کولی ب -18
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انتامبا های تشخیص روش -19

 کولی

 " " " " .کند بیان رامیت آن و اه انتامبا کولی تشخیص روش -1-19

 " " " " .کند انبی را انتامبا کولی پیشگیری هایروش -20-1 انتامبا کولیپیشگیری  -20

مرفولوژی  و اپیدمیولوژی   -21

 االنتیدیوم کولیب

 .کند بیان را کلی تیدیومباالن مرفولوژیك هایویژگی -1-21

 .ندک بیان را کلی باالنتیدیوم اپیدمیولوژی  -2-21

 

" " " " 

تکثیر  چرخه زندگی و-22

 باالنتیدیوم کولی

 .کند بیان ار کلی باالنتیدیوم زندگی چرخه -1-22

 کند.را بیان  کلی باالنتیدیومحوه تکثیر ن  -2-22

" " " " 

 و عالئم بالینیزایی بیماری -23

 باالنتیدیازیز

 .کند بیان را کلی باالنتیدیوم بالینی عالئم و ییماریزایب -1-23

 

" " " " 

های تشخیص روش -24

 باالنتیدیازیز

 " " " " .کند انبی را باالنتیدیازیز تشخیص هایروش  -1-24

 

 

 


