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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Lesson planفرم طرح درس روزانه  )

 

  يعمل -شناسيانگلنام درس:   

 15تا  13شنبه دو تاریخ برگزاری: 1 شماره جلسه:

 پزشكي دانشكده شناسيانگل آزمايشگاه محل برگزاری: هاپالسموديوم موضوع جلسه:

 خوريدكتر ميترا شربت مدرس: دقيقه 60 مدت جلسه )دقیقه(:

 ، كارشناسي2پرستاري  ترم  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
  هاپالسموديوممرفولوژي ي با آشناي :درس كلي هدف             

 مطالب رئوس

 

 و نگرشي شناختي،) حيطه رفتاري اهداف

 (مهارتي

 و ارزشيابي شيوه آموزشي ائلوس  و ها رسانه تدريس روش

 آن درصد

 رود دانشجو بتواند:در پایان درس انتظار می پالسمودیوم  -1

 ورد بررسی جهت تشخیص  بیماری ماالریا را بیان کند.نمونه م   -1-1

 خیم و نازك ماالریا را بیان کند.نحوه تهیه گسترش ض -2-1

 را تشخیص دهد.ودیوم فالسیپاروم اشکال اختصاصی خونی پالسم -3-1

 ونی پالسمودیوم ویواکس را تشخیص دهد.اشکال اختصاصی خ -4-1

شکال خونی تشخیصی پالسمودیوم فالسیپاروم را اشکل شماتیك  -5-1

 رسم کند.

یك اشکال خونی تشخیصی پالسمودیوم ویواکس را رسم شکل شمات -6-1

 کند.

سخنرانی و  انشد -شناختی

نمایش 

 میکروسکوپی

 ویدئوپروژکتور،

 بردکامپیوتر، وایت

 در قالب شماتیك انگل شکل مرس

و  هر جلسه آزمایشگاه گزارش کار

در  میکروسکوپی های المتشخیص 

 امتحان پایان ترم
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  يعمل -شناسيانگلنام درس :                                         

 10تا  8شنبه  تاریخ برگزاری: 2 شماره جلسه:

 پزشكي دانشكده شناسيانگل آزمايشگاه محل برگزاری: ليشمانيا ،وكسوپالسمات موضوع جلسه:

 خوريدكتر ميترا شربت مدرس: دقيقه 60 مدت جلسه )دقیقه(:

 ، كارشناسي2پرستاري  ترم  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
          

 

 يشمانيا ل، كريپتوسپوريديوم و توكسوپالسما ي با مرفولوژيآشناي :درس كلي هدف 

 مطالب رئوس

 

 و نگرشي شناختي،) حيطه رفتاري اهداف

 (مهارتي

 و ارزشيابي شيوه آموزشي وسائل  و ها رسانه تدريس روش

 آن درصد

 رود دانشجو بتواند:در پایان درس انتظار می توکسوپالسما  -1

 تشخیص توکسوپالسموزیس را بیان کند. نمونه مورد بررسی جهت  -1-1

 سوپالسما را بیان کند.شخیصی توکاشکال  ت -2-1

 زوئیت توکسوپالسما را رسم کند.شکل شماتیك تاکی -3-1

 ا را رسم کند.شکل شماتیك کیست نسجی توکسوپالسم -4-1

سخنرانی و  انشد -شناختی

نمایش 

 میکروسکوپی

ویدئوپروژکتور، 

 بردکامپیوتر، وایت

 در قالب شماتیك انگل شکل مرس

و  جلسه هر آزمایشگاه گزارش کار

در  میکروسکوپی های المتشخیص 

 امتحان پایان ترم

 

 های مورد بررسی جهت شناسایی لیشمانیاها را بیان کند.نمونه  -3-1 لیشمانیا -2

 ان کند.شکل تشخیصی لیشمانیا در انسان را بی -2-3

 را بیان کند. شکل تشخیصی لیشمانیا در محیط کشت -3-3

 شمانیا را رسم کند.ماستیگوت لیآشکل شماتیك  -4-3

 ا رسم کند.رشکل شماتیك پروماستیگوت لیشمانیا  -5-3
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  يعمل -شناسيانگلنام درس:                                         

 15تا  13شنبه دو تاریخ برگزاری: 3 شماره جلسه:

 پزشكي دانشكده شناسيلانگ آزمايشگاه محل برگزاری: ايهاي رودهياختهتك موضوع جلسه :

 خوريدكتر ميترا شربت مدرس: دقيقه 60 مدت جلسه )دقیقه(:

 ، كارشناسي2پرستاري  ترم  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

  ، باالنتيديوم كاليژيارديا ،هاآميبمرفولوژي  ي باآشناي :درس كلي هدف            

 مطالب رئوس

 

 و شينگر شناختي،) حيطه رفتاري اهداف

 (مهارتي

 و ارزشيابي شيوه آموزشي وسائل  و ها رسانه تدريس روش

 آن درصد

انتامبا   -1

 هیستولیتیکا

 رود دانشجو بتواند:در پایان درس انتظار می

 ها را بیان کند.سی جهت شناسایی آمیبنمونه مورد برر  -1-1

 های تشخیصی انتامبا هیستولیتیکا را بیان کند.شکل -2-1

 ند.کیستولیتیکا و انتامبا کولی را  بیان وت  تروفوزوئیت انتامبا هتفا -3-1

 نتامبا هیستولیتیکا و انتامبا کولی بیان کند.اتفاوت کیست  -4-1

 روفوزوئیت انتامبا هیستولیتیکا را رسم کند.شکل شماتیك ت -5-1

 تامبا هیستولیتیکا را رسم کند.شکل شماتیك کیست ان -6-1

ی و سخنران انشد -شناختی

نمایش 

 میکروسکوپی

ویدئوپروژکتور، 

 بردکامپیوتر، وایت

 در قالب شماتیك انگل شکل مرس

و  هر جلسه آزمایشگاه گزارش کار

در  میکروسکوپی های المتشخیص 

 امتحان پایان ترم

 

 های تشخیصی انتامبا کولی را بیان کند.شکل  -2-1 نتامبا کولیا -2

 رسم کند. مبا کولی راشکل شماتیك تروفوزوئیت انتا  -2-2

 ولی را رسم کند.کشکل شماتیك کیست انتامبا  -3-2
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 سی جهت شناسایی ژیاردیا را بیان کند.نمونه مورد برر  -3-1 یاردیاژ  -3

 های تشخیصی ژیاردیا را بیان کند.شکل -2-3

 ژیاردیا را رسم کند. شکل شماتیك تروفوزوئیت  -3-3

 اردیا را رسم کند.یست ژیکشکل شماتیك  -4-3

" " " " 

االنتیدیوم ب -4

 کالی

 بررسی جهت شناسایی باالنتیدیوم کالی را بیان کند. نمونه مورد  -1-4

 های تشخیصی باالنتیدیوم کالی را بیان کند.شکل -2-4

 روفوزوئیت باالنتیدیوم کالی را رسم کند.شکل شماتیك ت  -3-4

 را رسم کند. شکل شماتیك کیست باالنتیدیوم کالی -4-4
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