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 روزانه درس طرح فرم

  گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 عملی -شناسیانگل : درس نام                                                                                               

  1 :جلسه شماره

 شناسی دانشکده پزشکیاه انگلآزمایشگ :برگزاري محل ها پالسمودیوم  :جلسه موضوع

 کارشناسی-2پرستاري ترم   :فراگیران تحصیلی مقطع و رشته دقیقه 60 ):دقیقه( جلسه مدت

 خوريشربتدکتر میترا  :دهنده درسارائه خوريشربتدکتر میترا  :تدوین کننده طرح درس

  ,1386، تابستان انتشارات آییژري، ویرایش نهم، ، ترجمه دکتر عمید اطه2006شناسی پزشکی مارکل ووگ انگل -1 : منابع  
  ,1386حسین ادریسیان، دکتر مصطفی رضائیان، دکتر مهدي قربانی، دکتر حسین کشاورز، دکتر مهدي محبعلی، انتشارات دانشگاه تهران، شناسی پزشکی، تالیف دکتر غالمیاختهتک - 2
  ,1388خسروي با همکاري نشر دیباج،  نتشاراتا ویراست هفتم، ارفع، پزشکی دکتر فریدون شناسی کرم - 3
  .1389 زمستان ،آییژانتشارات  ویراست پنجم، ،یاختگانتک ، جلد اول:اسماعیل صائبی دکتر ایران، در هاي انگلیبیماري -4

   هاپالسمودیوممرفولوژي ی با آشنای :درس کلی هدف 

 مطالب رئوس

 )فرعی عناوین(

  و ارزشیابی شیوه دانشجو تکالیف آموزشی وسائل  و ها رسانه تدریس روش طبقه  -حیطه حرکتی روانی و ،عاطفی تیشناخ حیطه سه در اختصاصی اهداف
 آن درصد

  رود دانشجو بتواند:در پایان درس انتظار می پالسمودیوم  - 1
  جهت تشخیص  بیماري ماالریا را بیان کند.مورد بررسی  نمونه   -1-1
  و نازك ماالریا را بیان کند.نحوه تهیه گسترش ضخیم  -2-1
  اشکال اختصاصی خونی پالسمودیوم فالسیپاروم را تشخیص دهد. -3-1
  اشکال اختصاصی خونی پالسمودیوم ویواکس را تشخیص دهد. -4-1
شکل شماتیک اشکال خونی تشخیصی پالسمودیوم فالسیپاروم را  -5-1

  رسم کند.
ویواکس را رسم  شکل شماتیک اشکال خونی تشخیصی پالسمودیوم -1- 6

 کند.

سخنرانی و  دانش - شناختی
نمایش 

 میکروسکوپی

ویدئوپروژکتور، 
 بردکامپیوتر، وایت

طراحی دو 
سوال از 

مباحث 
 تدریس شده

 در قالب شماتیک انگل شکل مرس
و  هر جلسه آزمایشگاه گزارش کار

در  میکروسکوپی هاي المتشخیص 
  امتحان پایان ترم
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 روزانه درس طرح فرم

  گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 عملی -شناسیانگل : درس نام                                                                                                   

  2 :جلسه شماره

 شناسی دانشکده پزشکیآزمایشگاه انگل :برگزاري محل  کوکسیدیاها، لیشمانیا  :جلسه موضوع

 کارشناسی-2پرستاري ترم   :فراگیران تحصیلی مقطع و رشته دقیقه 60 ):دقیقه( جلسه مدت

 خوريشربتدکتر میترا  :دهنده درسارائه خوريشربتدکتر میترا  :تدوین کننده طرح درس

  ,1386، تابستان انتشارات آییژیش نهم، ، ترجمه دکتر عمید اطهري، ویرا2006شناسی پزشکی مارکل ووگ انگل -1 : منابع  
  ,1386حسین ادریسیان، دکتر مصطفی رضائیان، دکتر مهدي قربانی، دکتر حسین کشاورز، دکتر مهدي محبعلی، انتشارات دانشگاه تهران، شناسی پزشکی، تالیف دکتر غالمیاختهتک - 2
  ,1388خسروي با همکاري نشر دیباج،  انتشارات ویراست هفتم، ارفع، پزشکی دکتر فریدون شناسی کرم - 3
  .1389 زمستان ،آییژانتشارات  ویراست پنجم، ،یاختگانتک ، جلد اول:اسماعیل صائبی دکتر ایران، در هاي انگلیبیماري -4

  یا لیشمان، کریپتوسپوریدیوم و توکسوپالسما ی با مرفولوژيآشنای :درس کلی هدف                                         

 مطالب رئوس

 )فرعی عناوین(

  و ارزشیابی شیوه دانشجو تکالیف آموزشی وسائل  و ها رسانه تدریس روش طبقه  -حیطه حرکتی روانی و ،عاطفی شناختی حیطه سه در اختصاصی اهداف
 آن درصد

  رود دانشجو بتواند:در پایان درس انتظار می توکسوپالسما  - 1
  یص توکسوپالسموزیس را بیان کند.نمونه مورد بررسی جهت تشخ  -1-1
  اشکال  تشخیصی توکسوپالسما را بیان کند. -2-1
  زوئیت توکسوپالسما را رسم کند.شکل شماتیک تاکی -3-1
 شکل شماتیک کیست نسجی توکسوپالسما را رسم کند. -4-1

سخنرانی و  دانش - شناختی
نمایش 

 میکروسکوپی

ویدئوپروژکتور، 
 بردکامپیوتر، وایت

دو طراحی 
سوال از 

مباحث 
 تدریس شده

 در قالب شماتیک انگل شکل مرس
و  هر جلسه آزمایشگاه گزارش کار

در  میکروسکوپی هاي المتشخیص 
  امتحان پایان ترم
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 مطالب رئوس

 )فرعی عناوین(

  و ارزشیابی شیوه دانشجو تکالیف موزشیآ وسائل  و ها رسانه تدریس روش طبقه  -حیطه حرکتی روانی و ،عاطفی شناختی حیطه سه در اختصاصی اهداف
 آن درصد

  نمونه مورد بررسی جهت شناسایی کریپتوسپوریدیوم را بیان کند.  -2-1  کریپتوسپوریدیوم  -2
  شکل تشخیصی کریپتوسپوریدیوم را بیان کند. -2-2
تفاوت اووسیست کریپتوسپوریدیوم را با اووسیست سایر  -3-2

  کوکسیدیاها بیان کند.
  ل شماتیک اووسیست کریپتوسپوریدیوم را رسم کند.شک - 4-2

سخنرانی و  دانش - شناختی
نمایش 

 میکروسکوپی

ویدئوپروژکتور، 
 بردکامپیوتر، وایت

طراحی دو 
سوال از 

مباحث 
 تدریس شده

 در قالب شماتیک انگل شکل مرس
و  هر جلسه آزمایشگاه گزارش کار

در  میکروسکوپی هاي المتشخیص 
  امتحان پایان ترم

 

  هاي مورد بررسی جهت شناسایی لیشمانیاها را بیان کند.نمونه  -3-1  لیشمانیا -3
  شکل تشخیصی لیشمانیا در انسان را بیان کند. -2-3
  شکل تشخیصی لیشمانیا در محیط کشت را بیان کند. -3-3
  شکل شماتیک آماستیگوت لیشمانیا را رسم کند. -4-3
  ا را رسم کند.شکل شماتیک پروماستیگوت لیشمانی -5-3
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 روزانه درس طرح فرم

  گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 عملی -شناسیانگل : درس نام                                                                                                  

  3 :جلسه شماره

 شناسی دانشکده پزشکیآزمایشگاه انگل :برگزاري محل ايهاي رودهتهیاختک  :جلسه موضوع

 کارشناسی-2پرستاري ترم   :فراگیران تحصیلی مقطع و رشته دقیقه 60 ):دقیقه( جلسه مدت

 خوريشربتدکتر میترا  :دهنده درسارائه خوريشربتدکتر میترا  :تدوین کننده طرح درس

  ,1386، تابستان انتشارات آییژ، ترجمه دکتر عمید اطهري، ویرایش نهم، 2006مارکل ووگ  شناسی پزشکیانگل -1 : منابع  
  ,1386حسین ادریسیان، دکتر مصطفی رضائیان، دکتر مهدي قربانی، دکتر حسین کشاورز، دکتر مهدي محبعلی، انتشارات دانشگاه تهران، شناسی پزشکی، تالیف دکتر غالمیاختهتک - 2
  ,1388خسروي با همکاري نشر دیباج،  انتشارات ویراست هفتم، ارفع، شکی دکتر فریدونپز شناسی کرم - 3
  .1389 زمستان ،آییژانتشارات  ویراست پنجم، ،یاختگانتک ، جلد اول:اسماعیل صائبی دکتر ایران، در هاي انگلیبیماري -4

   ، باالنتیدیوم کاليژیاردیا ،هاآمیبفولوژي مر ی باآشنای :درس کلی هدف                                         

 مطالب رئوس

 )فرعی عناوین(

  و ارزشیابی شیوه دانشجو تکالیف آموزشی وسائل  و ها رسانه تدریس روش طبقه  -حیطه حرکتی روانی و ،عاطفی شناختی حیطه سه در اختصاصی اهداف
 آن درصد

انتامبا   - 1
 هیستولیتیکا

  د دانشجو بتواند:رودر پایان درس انتظار می
  ها را بیان کند.نمونه مورد بررسی جهت شناسایی آمیب  -1-1
  هاي تشخیصی انتامبا هیستولیتیکا را بیان کند.شکل -2-1
  بیان کند. را  کولیتفاوت  تروفوزوئیت انتامبا هیستولیتیکا و انتامبا  -3-1
  د.بیان کن کولیتفاوت کیست انتامبا هیستولیتیکا و انتامبا  -4-1
  شکل شماتیک تروفوزوئیت انتامبا هیستولیتیکا را رسم کند. -5-1
 شکل شماتیک کیست انتامبا هیستولیتیکا را رسم کند. -1- 6

سخنرانی و  دانش - شناختی
نمایش 

 میکروسکوپی

ویدئوپروژکتور، 
 بردکامپیوتر، وایت

طراحی دو 
سوال از 

مباحث 
 تدریس شده

 در قالب شماتیک انگل شکل مرس
و  هر جلسه آزمایشگاه کارگزارش 

در  میکروسکوپی هاي المتشخیص 
  امتحان پایان ترم

 

  را بیان کند. کولیهاي تشخیصی انتامبا شکل  -2-1  کولیانتامبا  -2
  را رسم کند. کولیشکل شماتیک تروفوزوئیت انتامبا   -2-2
  را رسم کند. کولیشکل شماتیک کیست انتامبا  -3-2

"  "  "  "  "  

 

  



 ۵

 بمطال رئوس

 )فرعی عناوین(

  و ارزشیابی شیوه دانشجو تکالیف آموزشی وسائل  و ها رسانه تدریس روش طبقه  -حیطه حرکتی روانی و ،عاطفی شناختی حیطه سه در اختصاصی اهداف
 آن درصد

  نمونه مورد بررسی جهت شناسایی ژیاردیا را بیان کند.  -3-1  ژیاردیا  -3
  ان کند.هاي تشخیصی ژیاردیا را بیشکل -2-3
  شکل شماتیک تروفوزوئیت ژیاردیا را رسم کند.  -3-3
  شکل شماتیک کیست ژیاردیا را رسم کند. -4-3

سخنرانی و  دانش - شناختی
نمایش 

 میکروسکوپی

ویدئوپروژکتور، 
 بردکامپیوتر، وایت

طراحی دو 
سوال از 

مباحث 
 تدریس شده

 در قالب شماتیک انگل شکل مرس
و  لسههر ج آزمایشگاه گزارش کار

در  میکروسکوپی هاي المتشخیص 
  امتحان پایان ترم

 

باالنتیدیوم  -4
  کالي

  نمونه مورد بررسی جهت شناسایی باالنتیدیوم کالي را بیان کند.  -1-4
  هاي تشخیصی باالنتیدیوم کالي را بیان کند.شکل - 2-4
  شکل شماتیک تروفوزوئیت باالنتیدیوم کالي را رسم کند.  -3-4
  شکل شماتیک کیست باالنتیدیوم کالي را رسم کند. - 4-4
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 روزانه درس طرح فرم

  گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 عملی -شناسیانگل : درس نام                                                                                                  

  4 :جلسه شماره

 شناسی دانشکده پزشکیآزمایشگاه انگل :برگزاري محل ترماتودها  :جلسه موضوع

 کارشناسی-2پرستاري ترم   :فراگیران تحصیلی مقطع و رشته دقیقه 60 ):دقیقه( جلسه مدت

 خوريدکتر میترا شربت :دهنده درسارائه خوريدکتر میترا شربت :تدوین کننده طرح درس

  ,1386، تابستان انتشارات آییژ، ترجمه دکتر عمید اطهري، ویرایش نهم، 2006شناسی پزشکی مارکل ووگ انگل -1 : بعمنا  
  ,1386ن، حسین ادریسیان، دکتر مصطفی رضائیان، دکتر مهدي قربانی، دکتر حسین کشاورز، دکتر مهدي محبعلی، انتشارات دانشگاه تهراشناسی پزشکی، تالیف دکتر غالمیاختهتک - 2
  ,1388خسروي با همکاري نشر دیباج،  انتشارات ویراست هفتم، ارفع، پزشکی دکتر فریدون شناسی کرم - 3
  .1389 زمستان ،آییژانتشارات  ویراست پنجم، ،یاختگانتک ، جلد اول:اسماعیل صائبی دکتر ایران، در هاي انگلیبیماري -4

  آشنایی با مرفولوژي ترماتودها  :درس کلی دفه                                         

 مطالب رئوس

 )فرعی عناوین(

  و ارزشیابی شیوه دانشجو تکالیف آموزشی وسائل  و ها رسانه تدریس روش طبقه  -حیطه حرکتی روانی و ،عاطفی شناختی حیطه سه در اختصاصی اهداف
 آن درصد

  ند:رود دانشجو بتوادر پایان درس انتظار می فاسیوال  - 1
  مشخصات فاسیوال را بیان کند.  -1-1
  تخم فاسیوال را تشخیص دهد. -2-1
  شکل شماتیک فاسیوال را رسم کند.  -3-1
 شکل شماتیک تخم فاسیوال را رسم کند. -4-1

سخنرانی و  دانش - شناختی
نمایش 

ماکروسکوپی و 
 میکروسکوپی

ویدئوپروژکتور، 
 بردکامپیوتر، وایت

طراحی دو 
سوال از 

مباحث 
 تدریس شده

 در قالب شماتیک انگل شکل مرس
و  هر جلسه آزمایشگاه گزارش کار
 هاي ماکروسکوپی و المتشخیص 

  در امتحان پایان ترم میکروسکوپی
 

  مشخصات دیکروسولیوم را بیان کند.  -2-1  دیکروسولیوم-2
  تخم دیکروسولیوم را تشخیص دهد. -2-2
  شکل شماتیک دیکروسولیوم را رسم کند.  -3-2
  شکل شماتیک تخم دیکروسولیوم را رسم کند. - 4-2

"  "  "  "  "  

  مشخصات شیستوزوماي نر و ماده را بیان کند.  -3-1  شیستوزوما  -3
  تخم شیستوزوما هماتوبیوم را تشخیص دهد. -2-3
  شکل تخم شیستوزوما هماتوبیوم را رسم کند.  -3-3

"  "  "  "  "  
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 روزانه درس طرح فرم

  گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 عملی -شناسیانگل : درس نام                                                                                                    

  5 :جلسه شماره

 شناسی دانشکده پزشکیآزمایشگاه انگل :برگزاري محل سستودها  :جلسه موضوع

 کارشناسی-2پرستاري ترم   :فراگیران تحصیلی مقطع و رشته دقیقه 60 ):قهدقی( جلسه مدت

 خوريدکتر میترا شربت :دهنده درسارائه خوريدکتر میترا شربت :تدوین کننده طرح درس

  ,1386، تابستان انتشارات آییژ، ترجمه دکتر عمید اطهري، ویرایش نهم، 2006شناسی پزشکی مارکل ووگ انگل -1 : منابع  
  ,1386حسین ادریسیان، دکتر مصطفی رضائیان، دکتر مهدي قربانی، دکتر حسین کشاورز، دکتر مهدي محبعلی، انتشارات دانشگاه تهران، شناسی پزشکی، تالیف دکتر غالمیاختهتک - 2
  ,1388خسروي با همکاري نشر دیباج،  انتشارات ویراست هفتم، ارفع، پزشکی دکتر فریدون شناسی کرم - 3
  .1389 زمستان ،آییژانتشارات  ویراست پنجم، ،یاختگانتک ، جلد اول:اسماعیل صائبی دکتر ایران، در هاي انگلیبیماري -4

آشنایی با مرفولوژي سستودها  :درس کلی هدف
 مطالب رئوس

 )فرعی عناوین(

  و ارزشیابی شیوه دانشجو تکالیف آموزشی وسائل  و ها رسانه تدریس روش طبقه  -حیطه حرکتی روانی و ،عاطفی شناختی حیطه سه در اختصاصی اهداف
 آن درصد

  مشخصات تنیاها را بیان کند.  -1-1  تنیا ساژیناتا -1
  تخم تنیاها را تشخیص دهد. -2-1
  شکل شماتیک بند بالغ تنیاها را رسم کند.  -3-1
  شکل شماتیک بند بارور تنیاها را رسم کند. -4-1
  را رسم کند.شکل شماتیک تخم تنیاها  -5-1

سخنرانی و  دانش - شناختی
یش نما

ماکروسکوپی و 
 میکروسکوپی

ویدئوپروژکتور، 
 بردکامپیوتر، وایت

طراحی دو 
سوال از 

مباحث 
 تدریس شده

 در قالب شماتیک انگل شکل مرس
و  هر جلسه آزمایشگاه گزارش کار
 هاي ماکروسکوپی و المتشخیص 

  در امتحان پایان ترم میکروسکوپی
 

هیمنولپیس  -2
  نانا

  را تشخیص دهد.تخم هیمنولپیس نانا   -1-2
  شکل شماتیک تخم هیمنولپیس نانا را رسم کند.  -3-2

"  "  "  "  "  

اکینوکوکوس   - 3
 گرانولوزوس

  مشخصات اکینوکوکوس گرانولوزوس را بیان کند.  -1-3
  شکل شماتیک اکینوکوکوس گرانولوزوس را رسم کند.  -2-3
  شکل شماتیک شن هیداتیک را رسم کند. -3-3
 هاي کیست هیداتیک را رسم کند.هشکل شماتیک الی -4-3

"  "  "  "  "  
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 روزانه درس طرح فرم

  گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 عملی -شناسیانگل : درس منا                                                                                                       

  6 :جلسه شماره

 شناسی دانشکده پزشکیآزمایشگاه انگل :برگزاري محل نماتودها  :جلسه موضوع

 کارشناسی-2پرستاري ترم   :فراگیران تحصیلی مقطع و رشته دقیقه 60 ):دقیقه( جلسه مدت

 خورير میترا شربتدکت :دهنده درسارائه خوريدکتر میترا شربت :تدوین کننده طرح درس

  ,1386، تابستان انتشارات آییژ، ترجمه دکتر عمید اطهري، ویرایش نهم، 2006شناسی پزشکی مارکل ووگ انگل -1 : منابع  
  ,1386ی، انتشارات دانشگاه تهران، حسین ادریسیان، دکتر مصطفی رضائیان، دکتر مهدي قربانی، دکتر حسین کشاورز، دکتر مهدي محبعلشناسی پزشکی، تالیف دکتر غالمیاختهتک - 2
  ,1388خسروي با همکاري نشر دیباج،  انتشارات ویراست هفتم، ارفع، پزشکی دکتر فریدون شناسی کرم - 3
  .1389 زمستان ،آییژانتشارات  ویراست پنجم، ،یاختگانتک ، جلد اول:اسماعیل صائبی دکتر ایران، در هاي انگلیبیماري -4

  آشنایی با مرفولوژي نماتودها :درس کلی هدف                                         

 مطالب رئوس

 )فرعی عناوین(

  و ارزشیابی شیوه دانشجو تکالیف آموزشی وسائل  و ها رسانه تدریس روش طبقه  -حیطه حرکتی روانی و ،عاطفی شناختی حیطه سه در اختصاصی اهداف
 آن درصد

آسکاریس   - 1
 لومبریکوئیدس

  رود دانشجو بتواند:پایان درس انتظار میدر 
  مشخصات آسکاریس نر و ماده را بیان کند. -1-1
  تخم آسکاریس را شناسایی کند. -2-1
  تخم آسکاریس بارور را از نابارور تشخیص دهد. -3-1
  شکل شماتیک آسکاریس نر و ماده را رسم کند. -4-1
 شکل شماتیک تخم آسکاریس را رسم کند. -5-1

سخنرانی و  دانش - شناختی
نمایش 

ماکروسکوپی و 
 میکروسکوپی

ویدئوپروژکتور، 
 بردکامپیوتر، وایت

طراحی دو 
سوال از 

مباحث 
 تدریس شده

 در قالب شماتیک انگل شکل مرس
و  هر جلسه آزمایشگاه گزارش کار
 هاي ماکروسکوپی و المتشخیص 

  در امتحان پایان ترم میکروسکوپی
 

تریکوریس -2
  تریکیورا

  مشخصات تریکوریس تریکیوراي نر و ماده را بیان کند. 1-2
  تخم تریکوریس تریکیورا را تشخیص دهد. -2-2
  شکل شماتیک تریکوریس تریکیوراي نر و ماده را رسم کند.  -3-2
  شکل شماتیک تخم تریکوریس تریکیورا را رسم کند. - 4-2

"  "  "  "  "  
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 مطالب رئوس

 )فرعی عناوین(

  و ارزشیابی شیوه دانشجو تکالیف آموزشی وسائل  و ها رسانه تدریس روش طبقه  -حیطه حرکتی روانی و ،عاطفی شناختی حیطه هس در اختصاصی اهداف
 آن درصد

  مشخصات تریکوسترونژیلوس نر و ماده را بیان کند. 3-1  تریکوسترونژیلوس  -3
  تخم تریکوسترونژیلوس را تشخیص دهد. -2-3
  نژیلوس نر و ماده را رسم کند.شکل شماتیک تریکوسترو  -3-3
  شکل شماتیک تخم تریکوسترونژیلوس را رسم کند. -4-3

سخنرانی و  دانش - شناختی
نمایش 

ماکروسکوپی و 
 میکروسکوپی

ویدئوپروژکتور، 
 بردکامپیوتر، وایت

طراحی دو 
سوال از 

مباحث 
 تدریس شده

 شماتیک انگل شکل مرس
 گزارش کار در قالب
و  هر جلسه آزمایشگاه

ماکروسکوپی و شخیص ت
در  میکروسکوپی هاي الم

 امتحان پایان ترم

انتروبیوس   - 4
 ورمیکوالریس

  مشخصات انتروبیوس ورمیکوالریس نر و ماده را بیان کند.  -1-4
  تخم انتروبیوس ورمیکوالریس را تشخیص دهد. - 2-4
شکل شماتیک انتروبیوس ورمیکوالریس نر و ماده را رسم   -3-4

  کند.
 ل شماتیک تخم انتروبیوس ورمیکوالریس را رسم کند.شک - 4-4

"  "  "  "  "  

  هاي قالبدار نر و ماده را بیان کند.مشخصات کرم 5-1  دارهاي قالبکرم-5
بتواند انکیلوستوما دئودناله را از نکاتور امریکانوس  -2-5

  تشخیص دهد.
  دار را تشخیص دهد.هاي قالبتخم کرم -3-5
وستوما دئودناله نر و ماده را رسم شکل شماتیک انکیل  -4-5

  کند.
  شکل شماتیک نکاتور امریکانوس نر و ماده را رسم کند. -5-5
  دار را رسم کند.هاي قالبشکل شماتیک تخم کرم - 5- 6

"  "  "  "  "  

  


