
  بسمه تعالی
  دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

   پیراپزشکیدفتر توسعه آموزش دانشکده 
  تک یاخته شناسی) Lesson planفرم طرح درس روزانه  (

 تک یاخته شناسی:   درس نام                                                                 

 25/6/96 : برگزاري تاریخ 1 : جلسه شماره

 کالس -دانشکده پیراپزشکی : برگزاري محل  کلیات تک یاخته ها : جلسه موضوع

 خانم دکتر جرجانی : مدرس دقیقه85:) دقیقه( جلسه مدت

 : منابع علوم آزمایشگاهی  پیوسته : فراگیران تحصیلی مقطع و رشته

  آشنائی با کلیات تک یاخته ها : درس کلی هدف                                         

 مطالب رئوس

 )فرعی عناوین(

 بندي زمان طبقه  -حیطه حرکتی روانی و عاطفی، شناختی حیطه سه در اختصاصی اهداف
 )دقیقه( مطالب

 وسائل  و ها رسانه تدریس روش
 آموزشی

  و ارزشیابی شیوه دانشجو تکالیف
 آن درصد

تک یاخته و اجزاء آن را بر اساس مرفولوژي 1-1 کلیات تک یاخته ها .1
  وسیتولوژي شرح دهد.

  بیولوژي تک یاخته را بیان کند 2-1
ام حرکتی تک یاخته ها را بر اساس  منشاء انواع اند 3-1

  لیست نماید. پیدایش آنها
  راههاي تغذیه و دفع تک یاخته ها را بیان کند. 4-1
  انواع  تکثیر و تولید مثل تک یاخته را نام ببرید. 5-1
 انواع تک یاخته را بر اساس محل زیست لیست نمایید 6-1

شناختی 
 دانش -

70 
 دقیقه

 –سخنرانی 
 سخپرسش و پا

کامپیوتر، 
 وایت برد

پاسخ به 
سواالت 

مطرح شده 
 در کالس

 4سواالت 
 گزینه اي

  طبقه بندي تک یاخته ها را شرح دهد.1-2  .2
 مشخصات کلی هر گروه از تک یاخته ها را شرح دهد  2- 2

 25 

  

  

  



 تک یاخته شناسی:   درس نام                                                                 

 4/7/96 : برگزاري تاریخ 2: لسهج شماره

 کالس -دانشکده پیراپزشکی : برگزاري محل  مخاطی -و جلديجلدي  لیشمانیوزیس : جلسه موضوع

 خانم دکتر جرجانی : مدرس دقیقه75:) دقیقه( جلسه مدت

  : منابع علوم آزمایشگاهی  پیوسته : فراگیران تحصیلی مقطع و رشته

  بیماریزا در انسان مخاطی -وزیس جلدي و جلديبا  لیشمانی آشنایی -آشنائی با تاژکداران خون و نسج : درس کلی هدف                                         

 مطالب رئوس

 )فرعی عناوین(

 بندي زمان طبقه  -حیطه حرکتی روانی و ،عاطفی شناختی حیطه سه در اختصاصی اهداف
 )دقیقه( مطالب

 ائلوس  و ها رسانه تدریس روش
 آموزشی

  و ارزشیابی شیوه دانشجو تکالیف
 آن درصد

تاژکداران  مشخصات کلی –طبقه بندي -1
 نسج و خون

  طبقه بندي تاژکداران نسج وخون را شرح دهد -1-1
  را شرح دهد  مشخصات کلی تاژکداران نسج و خون 1- 2
  
 

شناختی 
 دانش -

 –سخنرانی  دقیقه 10
 پرسش و پاسخ

کامپیوتر، 
 وایت برد

پاسخ به 
االت سو

مطرح شده 
 در کالس

گزینه  4سواالت 
 اي

 عامل چرخه زندگی -اپیدمیولوژي - 2
و  مخاطی - وزیس جلدي و جلديلیشمانی

 بیماريراههاي انتقال 

را مخاطی  -لیشمانیوزیس جلدي و جلدياپیدمیولوژي  .1-2
  در جهان و ایران توضیح دهد

 -لیشمانیوزیس جلدي و جلدي هايعاملسیرتکاملی  2- 2
  ر انسان را بیان کند دمخاطی 

لیشمانیوزیس جلدي و  . عامل، ناقل، میزبان مخزن 3-2 
  را فهرست نمایدمخاطی  -جلدي

 مخاطی -لیشمانیوزیس جلدي و جلدي . راههاي انتقال4-2
 درا بیان کن

 25  

را مخاطی  -لیشمانیوزیس جلدي و جلدي عالئم بالینی. 3-1 بیماریزایی و عالئم بالینی .3
 کند بیان

 15 

لیشمانیوزیس جلدي . نحوه ایمنی زایی در  بیماري 4-1 ایمنی زایی .4
 بیان کند 

 5 

لیشمانیوزیس جلدي و  شخیص انگل درروشهاي ت -5-1  روشهاي تشخیص بیماري -5
  دشرح ده مخاطی -جلدي

 10     

  کنید روشهاي درمان را لیشمانیوزها بیان -6-1  درمان، پیشگیري و کنترل  -6
  د شرح دهلیشمانیوزیس جلدي ي و کنترل پیشگیر -6- 2

 10     



                  

   

 تک یاخته شناسی:   درس نام

 11/7/96 : برگزاري تاریخ 3 جلسه شماره

 کالس -زشکیدانشکده پیراپ : برگزاري محل احشایی لیشمانیوزیس : جلسه موضوع

 خانم دکتر جرجانی : مدرس دقیقه75:) دقیقه( جلسه مدت

 : منابع علوم آزمایشگاهی  پیوسته : فراگیران تحصیلی مقطع و رشته

  ندر انسا لیشمانیوزیس احشایی انگلهاي آشنایی با -آشنائی با تاژکداران خون و نسج : درس کلی هدف                                         

 مطالب رئوس

 )فرعی عناوین(

 بندي زمان طبقه  -حیطه حرکتی روانی و ،عاطفی شناختی حیطه سه در اختصاصی اهداف
 )دقیقه( مطالب

 وسائل  و ها رسانه تدریس روش
 آموزشی

  و ارزشیابی شیوه دانشجو تکالیف
 آن درصد

 چرخه زندگی -اپیدمیولوژي -1
و  لیشمانیوزیس احشایی عاملهاي

 قال بیماريراههاي انت

  اپیدمیولوژي لیشمانیا ها را در جهان و ایران توضیح دهد .1-1
در انسان را بیان  عاملهاي لیشمانیوزیش احشاییسیرتکاملی 1- 2

   کند 
یس عامل، ناقل، میزبان مخزن انواع مختلف لیشمانیوز .3-1

  را فهرست نمایداحشایی 
 درا بیان کنیس احشایی . راههاي انتقال لیشمانیوز 4-1

شناختی 
 دانش -

20 
 دقیقه

 –سخنرانی 
 پرسش و پاسخ

کامپیوتر، 
 وایت برد

پاسخ به 
سواالت 

مطرح شده 
 در کالس

 4سواالت 
 گزینه اي

  را بیان کند احشایی یسلیشمانیوز انواع عالئم بالینی .2-1 بیماریزایی و عالئم بالینی .2
 

 15 

یس  اري لیشمانیوز. نحوه ایمنی زایی را در  بیم3-1 ایمنی زایی .3
 بیان کند   احشایی را

 10 

یس احشایی را روشهاي تشخیص انگل در لیشمانیوز -4-1  روشهاي تشخیص بیماري -4
  شرح دهد

 20     

بیان یس احشلیی راروشهاي درمان را لیشمانیوز -5-1   درمان، پیشگیري و کنترل -5
  کنید

 را یس احشاییپیشگیري و کنترل در لیشمانیوز -5- 2
  شرح دهد 

 10     



                        
 تک یاخته شناسی:   درس نام

 18/7/96 : برگزاري تاریخ 4:  جلسه شماره

 کالس -دانشکده پیراپزشکی : برگزاري محل جنس  تر یپانوزوم : جلسه موضوع

 خانم دکتر جرجانی : مدرس یقهدق  75) :دقیقه( جلسه مدت

 : منابع علوم آزمایشگاهی  پیوسته : فراگیران تحصیلی مقطع و رشته

  نوزوم)اآشنائی با تاژکداران خون و نسج(تریپ : درس کلی هدف                                         

 مطالب رئوس

 )فرعی عناوین(

 مطالب بندي زمان طبقه  -حیطه حرکتی وانیر و ،عاطفی شناختی حیطه سه در اختصاصی اهداف
 )دقیقه(

 وسائل  و ها رسانه تدریس روش
 آموزشی

  و ارزشیابی شیوه دانشجو تکالیف
 آن درصد

  انسانی را فهرست نمایدگونه هاي  تریپانوزوم . 1-1 تریپانوزوم گونه هاي  .1
نام بیماري ایجاد شده توسط گونه هاي تریپانوزوم انسانی را . 1- 2

 کندبیان 

شناختی 
 دانش -

سخنرانی  دقیقه 10
پرسش  –

 و پاسخ

کامپیوتر، وایت 
 برد

پاسخ به 
سواالت 

مطرح شده 
 در کالس

 گزینه اي 4سواالت 

  بیان کند  تریپانوزومها را . سیرتکاملی 2-1 چرخه زندگی مورفولوژي و  .2
  دبیان کن میزبانان و ناقل این انگل را. 2- 2
  درا بیان کنه تریپانوزومهاب ابتال. راههاي انتقال 3-2
 بیان کند راتریپانوزوم بروسئی گامبینس و رودوزینساختالفات 4-2

 25 

  را  بیان کندبه تریپانوزومها عالئم بالینی بیماري ابتال .مهمترین3-1  بیماریزایی و عالئم بالینی .3
  . عوارض ناشی از ابتال به تریپانوزومهارا بیان کند3- 2
 

 15 

 10  بیان کند را  به تریپانوزومها ابتال. یافته هاي آزمایشگاهی را 1-1 یافته هاي آزمایشگاهی .4

 10  روشهاي تشخیص انگل را شرح دهد - 2-1 روشهاي تشخیص بیماري -5

 5  داروهاي مورداستفاده در درمان را بیان کند  -3-1 درمان   -6



  
 تک یاخته شناسی:   درس نام                                                                 

 25/7/96 : برگزاري تاریخ 5: جلسه شماره

 کالس -دانشکده پیراپزشکی : برگزاري محل جنس پالسمدیوم و بیماري ماالریا : جلسه موضوع

 خانم دکتر جرجانی : مدرس دقیقه  75) :دقیقه( جلسه مدت

 : منابع وم آزمایشگاهی  پیوستهعل : فراگیران تحصیلی مقطع و رشته

  آشنایی با بیماری ماالریا : درس کلی هدف                                         

 مطالب رئوس

 )فرعی عناوین(

 بندي زمان طبقه  -حیطه حرکتی روانی و ،عاطفی شناختی حیطه سه در اختصاصی اهداف
 )دقیقه( مطالب

 وسائل  و ها رسانه تدریس روش
 زشیآمو

  و ارزشیابی شیوه دانشجو تکالیف
 آن درصد

طبقه بندي و -1
 اپیدمیولوژي 

  . انواع پالسمودیوم هاي انسانی را فهرست نماید1-4
 اپیدمیولوژي ماالریا را در ایران و جهان را شرح دهد 4- 2

شناختی 
 دانش -

 –سخنرانی   10
 پرسش و پاسخ

کامپیوتر، 
 وایت برد

پاسخ به 
سواالت 

مطرح شده 
 ر کالسد

 4سواالت 
 گزینه اي

چرخه . مورفولوژي و 2
زندگی انگل پالسمودیوم و 

 راههاي انتقال ماالریا

  . سیرتکاملی پالسمودیوم ها در انسان و ناقل بیان کند 1-5
  . انواع پالسمودیوم هاي انسانی را بیان کند5- 2
  . راههاي انتقال بیماري ماالریا را بیان کند3-5
ي موفولوژیک و فیزیولوژیک گونه هاي بررسی ویژگیها -4-5

 پالسمودیوم

 30 

بیماریزایی و عالئم  .3
 بالینی

  عالئم بالینی بیماري ماالریا را بیان کند .مهمترین1-1
  عوارض ناشی از پالسمودیوم ها را بیان کند 1- 2
 

 20 

ی شناخت ایمنی زایی را در  بیماري ماالریا  بیان کند  2-1 ایمنی زایی .4
 دانش -

15 



  
  تک یاخته شناسی:   درس نام                                                                 

 2/8/96تاریخ برگزاري :  6شماره جلسه :

 کالس -محل برگزاري : دانشکده پیراپزشکی جنس بابزیا  - موضوع جلسه : جنس پالسمودیوم و بیماري  ماالریا

 مدرس : خانم دکتر جرجانی دقیقه  75مدت جلسه (دقیقه) :

 منابع : یوستهرشته و مقطع تحصیلی فراگیران : علوم آزمایشگاهی  پ

 آشنایی با بیماری ماالریا هدف کلی درس :                                         

  رئوس مطالب
 )عناوین فرعی(

زمان بندي  طبقه  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اهداف اختصاصی
 مطالب (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

  شیوه ارزشیابی و وتکالیف دانشج
 درصد آن

 –سخنرانی  20  روشهاي تشخیص انگل در ماالریا را شرح دهد -3-1 روشهاي تشخیص بیماري -1
 پرسش و پاسخ

کامپیوتر، 
 وایت برد

پاسخ به 
سواالت 

مطرح شده 
 در کالس

 4سواالت 
 گزینه اي

درمان، پیشگیري و کنترل  -2
 بیماري ماالریا 

  ه در درمان ماالریا را بیان کندداروهاي مورداستفاد -1-1
 پیشگیري و کنترل در ماالریا شرح دهد  - 1- 2

 20     

  طبقه بندي جنس بابزیا را شرح دهد - 2-1 جنس بابزیا و طبقه بندي -3
 

 10     

سیر تکاملی  و مورفولوژي  -4
 جنس بابزیا

  موروفولوژي جنس بابزیا را بیان کند -1-3
  را شرح دهد سیرتکاملی جنس بابزیا -3- 2
 ناقل بیماري را بیان کند -3-3

 10     

بیماریزایی ناشی از جنس بابزیا را در انسان شرح  -4-1 بیماریزایی -5
 دهد

 15     

  



  تک یاخته شناسی:   درس نام                                                                 
 9/8/96 : برگزاري تاریخ 7: جلسه شماره

 کالس -دانشکده پیراپزشکی : برگزاري محل ایزوسپورا - توکسوپالسما –کوکسیدیاها  : جلسه موضوع

 دکتر  جرجانی خانم : مدرس دقیقه  75) :دقیقه( جلسه دتم

 : منابع علوم آزمایشگاهی  پیوسته : فراگیران تحصیلی مقطع و رشته

  و توکسوپالسموزیس آشنائی با کوکسیدیا ها : درس کلی هدف                                         

 مطالب رئوس

 )فرعی عناوین(

 مطالب بندي زمان طبقه  -حیطه حرکتی روانی و ،عاطفی شناختی یطهح سه در اختصاصی اهداف
 )دقیقه(

 وسائل  و ها رسانه تدریس روش
 آموزشی

  و ارزشیابی شیوه دانشجو تکالیف
 آن درصد

طبقه بندي کوکسیدیاها  .1
و اپیدمیولوژي 

 توکسوپالسما

  . طبقه بندي کوکسیدیاها را شرح دهد1-1
 ا را در ایران و جهان را شرح دهداپیدمیولوژي توکسوپالسم 1.- 2

 -شناختی 
 دانش

 –سخنرانی  10
 پرسش و پاسخ

کامپیوتر، 
 وایت برد

پاسخ به 
سواالت 

مطرح شده 
 در کالس

 4سواالت 
 گزینه اي

چرخه مورفولوژي و  .2
زندگی انگل توکسوپالسما 

 راههاي انتقال و 
 توکسوپالسما

زبان هاي ویژگیهاي مرفولوژیک توکسوپالسما را در می.1-2
  مختلف بیان کند.

  چرخه زندگی توکسوپالسما را شرح دهد.. 2-2
  راههاي ابتالء انسان به توکسوپالسما را بیان کند. 3-2
  درمان توکسوپالسما را بیان کند. .4-2
  روشهاي پیشگیري از توکسوپالسما را لیست کند.      .5-2
  

 10     

بیماریزایی و عالئم  .3
 بالینی

  بیماریزائی توکسوپالسما را بیان کند. . 1-3
  عالئم بالینی توکسوپالسما را در بیماران مختلف شرح دهد. - 2-3
  فاکتورهاي موثر در توکسوپالسماي مادرزادي را لیست نماید..3-3
  

 10     

روشهاي تشخیص توکسوپالسما را در گروههاي مختلف   . 4-1  روشهاي تشخیص بیماري -4
  بیان کند.

  

 10     

  درمان توکسوپالسما را بیان کند. . 5-1  درمان، پیشگیري و کنترل  -5
  روشهاي پیشگیري از توکسوپالسما را لیست کند.     .2-5

 5     

اپیدمیولوژي ، چرخه  .1
زندگی انگل ایزوسپورا و  

  را شرح دهد ایزوسپوراچرخه زندگی 1-1
بر اساس چرخه زندگی وجه تمایز انواع کوکسیدیاها را 2-1

 10     



  بیان کند. راههاي انتقال
 را بیان کند. ایزوسپورااپیدمیولوژي  3-1

بیماریزایی و عالئم  .2
 بالینی

را بر اساس نوع بیماریزائی  ایزوسپوراعالئم بالینی  1-2
  شرح دهد.

در افراد با نقص  ایزوسپور به اهمیت بیماریزایی 2-2
 سیستم ایمنی

 10     

     5  را بیان کند. ایزوسپورا.روشهاي تشخیصی آزمایشگاهی 3-1 ماري. روشهاي تشخیص بی3

  را بیان کند.ایزوسپورا .راههاي درمانی عفونتهاي 4-1 درمان، پیشگیري و کنترل  -4
  را شرح دهد.ایزوسپورا .راههاي پیشگیري و کنترل2-4
 

 5     

  
  
  
  
  



  تک یاخته شناسی:   درس نام                                                                 
 16/8/96 : برگزاري تاریخ 8: جلسه شماره

 - سارکوسیس تیس -وسپوریدیوم کریت : جلسه موضوع

 پنوموسیستیس -بالستوسیتیس هومی نیس

 کالس -دانشکده پیراپزشکی : برگزاري محل

 دکتر جرجانی خانم : مدرس دقیقه 80) :دقیقه( جلسه مدت

 : منابع علوم آزمایشگاهی  پیوسته : فراگیران تحصیلی مقطع و رشته

  پنوموسیستیس -بالستوسیتیس هومی نیس - ) سارکوسیس تیس -کریتوسپوریدیوم ( آشنائی با کوکسیدیا ها : درس کلی هدف                                         

 مطالب رئوس

 )فرعی عناوین(

 بندي زمان طبقه  -حیطه حرکتی روانی و ،عاطفی شناختی حیطه سه در اختصاصی اهداف
 )دقیقه( مطالب

 وسائل  و ها رسانه تدریس روش
 آموزشی

  و ارزشیابی شیوه دانشجو لیفتکا
 آن درصد

اپیدمیولوژي ، چرخه  .1
زندگی انگل 

و   کریتوسپوریدیوم
 راههاي انتقال

  را شرح دهد کریتوسپوریدیومچرخه زندگی 1-1
وجه تمایز انواع کوکسیدیاها را بر اساس چرخه زندگی 2-1

  بیان کند.
 را بیان کند. کریتوسپوریدیوم اپیدمیولوژي 3-1

شناختی 
 دانش -

 –سخنرانی  10
 پرسش و پاسخ

کامپیوتر، 
 وایت برد

پاسخ به 
سواالت 

مطرح شده 
 در کالس

 4سواالت 
 گزینه اي

بیماریزایی و عالئم  .2
  بالینی

ا رابر اساس نوع کریتوسپوریدیوم عالئم بالینی  1-2
  بیماریزائی شرح دهد.

در افراد با نقص  کریتوسپوریدیوم  به اهمیت بیماریزایی2-2
  یم ایمنسیست

 10      

را  کریتوسپوریدیومروشهاي تشخیصی آزمایشگاهی .3-1  روشهاي تشخیص بیماري .3
  بیان کند.

 5     

را بیان  کریتوسپوریدیوم.راههاي درمانی عفونتهاي 4-1 درمان، پیشگیري و کنترل  -4
  کند.

را شرح کریتوسپوریدیوم  .راههاي پیشگیري و کنترل2-4
  دهد.

 

 5     

دمیولوژي ، چرخه اپی .1
سارکوسیس زندگی انگل  

 و  راههاي انتقال تیس

  را شرح دهد سارکوسیس تیسچرخه زندگی 1-1
وجه تمایز انواع کوکسیدیاها را بر اساس چرخه زندگی 2-1

  بیان کند.
 را بیان کند. سارکوسیس تیساپیدمیولوژي  3-1

شناختی 
 دانش -

10     



بیماریزایی و عالئم  .2
 بالینی

رابر اساس نوع  سارکوسیس تیسالئم بالینی ع 1-2
 بیماریزائی شرح دهد.

 10     

را  سارکوسیس تیس .روشهاي تشخیصی آزمایشگاهی3-1 . روشهاي تشخیص بیماري3
 بیان کند.

 5     

را بیان  سارکوسیس تیس.راههاي درمانی عفونتهاي 4-1 درمان، پیشگیري و کنترل  -4
  کند.

را شرح  سارکوسیس تیس نترل.راههاي پیشگیري و ک2-4
  دهد.

 

 5     

  طبقه بندي بالستوسیتیس هومی نیس را بیان کنید1-1  بالستوسیتیس هومی نیس .1
  مرفولوژي بالستوسیتیس هومی نیس را بیان کنید  2-1
  چرخه زندگی بالستوسیتیس هومی نیس را بیان کنید3-1
  .عالئم بالینی تریکوموناس واژینالیس را بیان کنید4-1
  روشهاي تشخیص تریکوموناس واژینالیس را بیان کنید.5-1
 روشهاي درمان تریکوموناس واژینالیس را بیان کنید.6-1

شناختی 
 دانش -

10     

  طبقه بندي پنوموسیستیس را بیان کنید2-1 پنوموسیستیس -2
  مرفولوژي پنوموسیستیس را بیان کنید 2-2
  چرخه زندگی پنوموسیستیس را بیان کنید3-2
  عالئم بالینی پنوموسیستیس را بیان کنید.4-2
  روشهاي تشخیص پنوموسیستیس را بیان کنید.5-2
 روشهاي درمان پنوموسیستیس را بیان کنید.6-2

 10     

  
  



  تک یاخته شناسی:   درس نام                                                                 
 23/8/96 : برگزاري تاریخ 9 : جلسه شماره

  —انتامبا هیستولیتیکا و آمیبهاي غیربیماریزا : جلسه موضوع
 لی)مژه داران( باالنتیدیوم ک

 کالس -دانشکده پیراپزشکی : برگزاري محل

 ذکتر جرجانی : مدرس دقیقه 80) :دقیقه( جلسه مدت

 : منابع علوم آزمایشگاهی  پیوسته : فراگیران تحصیلی مقطع و رشته

  ه داران( باالنتیدیوم کلی)مژ- 6- آشنائی با آمیب هاي بیماریزا  و غیر بیماریزا : درس کلی هدف                                         

 مطالب رئوس

 )فرعی عناوین(

 بندي زمان طبقه  -حیطه حرکتی روانی و ،عاطفی شناختی حیطه سه در اختصاصی اهداف
 )دقیقه( مطالب

 وسائل  و ها رسانه تدریس روش
 آموزشی

  و ارزشیابی شیوه دانشجو تکالیف
 آن درصد

آمیبها و طبقه بندي و .1
 اپیدمیولوژي

  گیهاي آمیب ها را شرح دهدویژ.1-1
  طبقه بندي آمیب ها را بیان کند. .2-1
  انواع امیب ها را بر اساس جنس وگونه  بیان کند. .3-1
 اپیدمیولوژي آمیب  هیستولتیکا  را بیان کند. 4-1

شناختی 
 دانش -

 –سخنرانی  15
 پرسش و پاسخ

کامپیوتر، 
 وایت برد

پاسخ به 
سواالت 

مطرح شده 
 در کالس

 4سواالت 
 گزینه اي

سیر تکاملی  و  -2
مورفولوژي آمیبها و  

  راههاي انتقال

  هیستولیتیکا را بیان کند. انتامبا چرخه زندگی .1-2
  هیستولیتیکا را شرح دهد. مرفولوژي انتامبا2-2
را از سایر آمیبها بویژه کلی هیستولیتیکا  انتامباوجه تمایز  3-2

  لیست نماید.
  تولیتیکا را بیان نماید.هیس انتامباراههاي انتقال  4-2
  

 20      

بیماریزایی و عالئم  .3
  بالینی

  پاتوژنز آمیبیاز روده ائی را شرح دهد..1-3
  عالئم بالینی وعوارض آمیبیاز روده اي را بیان کند.  2-3
  پاتوژنز آمیبیاز خارج روده ائی(کبدي) را شرح دهد .  3-3
  ا بیان کندعالئم بالینی آمیبیاز خارج روده (کبدي) ر  4-3

 20      

      10   روشهاي تشخیص آمیبیاز را بیان کند  4-1  روشهاي تشخیص بیماري. 4

  راههاي درمان آمیبیاز را شرح دهد.  5-1 درمان، پیشگیري و کنترل  -5
 روشهاي پیشگیري آمیبیاز را شرح دهد2-5

 15     



  
  تک یاخته شناسی:   درس نام                                                                 

 30/8/96 : برگزاري تاریخ 10:  جلسه شماره

 کالس -دانشکده پیراپزشکی : برگزاري محل  )نگلریا و آکانتومبا( آمیبهاي آزادزي : جلسه موضوع

 دکتر جرجانی : مدرس دقیقه  75) :دقیقه( جلسه مدت

 : منابع علوم آزمایشگاهی  پیوسته : فراگیران تحصیلی مقطع و رشته

   - آشنائی با مژه داران( باالنتیدیوم کلی)آشنایی با  - هاي آزادزيآمیبآشنایی با  : درس کلی هدف                                         

 مطالب رئوس

 )فرعی عناوین(

 بندي زمان طبقه  -حیطه حرکتی روانی و ،عاطفی شناختی حیطه سه در اختصاصی اهداف
 )دقیقه( مطالب

 وسائل  و ها رسانه تدریس روش
 آموزشی

  و ارزشیابی شیوه دانشجو تکالیف
 آن درصد

فولوژي ،  اپیدمیولوژي مور -1
 ،سیر تکاملی  و راههاي انتقال 
 ، بیماریزایی و عالئم بالینی

درمان، پیشگیري و کنترل 
  آمیبهاي آزادزي

  را شرح دهد. مورفولوژي آمیبهاي آزادزي1-1
  را بیان کند.آمیبهاي آزادزي اپیدمیولوژي  2-1
  را بیان کند.آمیبهاي آزادزي  چرخه زندگی 3-1
  را بیان نماید.آمیبهاي آزادزي انتقال راههاي  4-1
  را بیان کند.آمیبهاي آزادزي عوارض  عالئم بالینی و 5-1
  را بیان کند آمیبهاي آزادزيروشهاي تشخیص  6-1
  را شرح دهد. آمیبهاي آزادزيراههاي درمان  7-1
  را شرح دهدروشهاي پیشگیري آمیبهاي آزادزي 8-1

شناختی 
 دانش -

 –سخنرانی  40
 پاسخپرسش و 

کامپیوتر، 
 وایت برد

پاسخ به 
سواالت 

مطرح شده 
 در کالس

 4سواالت 
 گزینه اي

مژه داران( باالنتیدیوم -2
 کلی)

  ویژگیهاي مرفولوژیک باالنتیدیوم کلی را بیان کنید.1-2
  طبقه بندي باالنتیدیوم کلی را بیان کنید. 2-2
  چرخه زندگی باالنتیدیوم کلی را بیان کنید.  3-2
  دمیولوژي  باالنتیدیوم کلی را بیان کنید.اپی   4-2
بیماریزائی و عالئم بالینی باالنتیدیوم کلی را بیان  5-2

 کنید.
  روشهاي تشخیص باالنتیدیوم کلی را بیان کنید.  6-2
  وشهاي درمان باالنتیدیوم کلی را بیان کنید.7-2
  پیشگیري  باالنتیدیوم کلی را بیان کنید. 8-2
 

 35         



  
  تک یاخته شناسی:   درس نام                                                                 

 7/9/96 : برگزاري تاریخ 11: هجلس شماره

-کیلوماستیکس مسنیلی  -ژیاردیا المبلیا : جلسه موضوع
 رتوروموناس

 کالس -دانشکده پیراپزشکی : برگزاري محل

 دکتر جرجانی : مدرس دقیقه  75) :دقیقه( جلسه مدت

 : منابع علوم آزمایشگاهی  پیوسته : فراگیران تحصیلی مقطع و رشته

  و دستگاه تناسلی آشنائی با تاژکداران روده اي : درس کلی هدف                                         

 مطالب رئوس

 )فرعی عناوین(

 بندي زمان طبقه  -حیطه حرکتی روانی و ،عاطفی شناختی حیطه سه در اختصاصی اهداف
 )دقیقه( مطالب

 وسائل  و ها رسانه تدریس روش
 آموزشی

  و یابیارزش شیوه دانشجو تکالیف
 آن درصد

  طبقه بندي ژیاردیا المبلیا را بیان کنید1-1 ژیاردیا المبلیا-1
  مرفولوژي ژیاردیا المبلیا را بیان کنید  2-1
  چرخه زندگی ژیاردیا المبلیا را بیان کنید  3-1
  اپیدمیولوژي ژیاردیا را بیان کنید 4-1
  بیماریزائی وعالئم بالینی ژیاردیا را بیان کنید  5-1
  روشهاي تشخیص  ژیاردیا را بیان کنید  6-1
  روشهاي درمان ژیاردیا را بیان کنید  7-1
  روشهاي پیشگیري  ژیاردیا را بیان کنید  8-1
 

شناختی 
 دانش -

 –سخنرانی  45
 پرسش و پاسخ

کامپیوتر، 
 وایت برد

پاسخ به 
سواالت 

مطرح شده 
 در کالس

 4سواالت 
 گزینه اي

  لوماستیکس را بیان کنیدطبقه بندي کی2-1 کیلوماستیکس-2
  مرفولوژي کیلوماستیکس را بیان کنید  2-2
 چرخه زندگی کیلوماستیکس را بیان کنید3-2

 15         

  را بیان کنید رتوروموناسطبقه بندي 3-1  رتوروموناس -3
  را بیان کنید رتوروموناسرفولوژي وم  2-3
  را بیان کنید رتوروموناسچرخه زندگی 3-3

 15     



  
  تک یاخته شناسی:   درس نام                                                                 

 14/9/96تاریخ برگزاري :  12سه :شماره جل

 کالس -محل برگزاري : دانشکده پیراپزشکی دي انتامبا - تریکوموناسها موضوع جلسه :

 مدرس : دکتر جرجانی دقیقه  75مدت جلسه (دقیقه) :

 منابع : رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : علوم آزمایشگاهی  پیوسته

 و دستگاه تناسلی آشنائی با تاژکداران روده اي هدف کلی درس :                                         

  رئوس مطالب
 )عناوین فرعی(

زمان بندي  طبقه  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اهداف اختصاصی
 مطالب (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

  شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو
 درصد آن

  طبقه بندي  تریکوموناسها را بیان کنید.1 -1 یکوموناسهاتر -1
  ویژگیهاي  تریکوموناس واژینالیس را بیان کنید.2-1
  چرخه زندگی تریکوموناس واژینالیس را بیان کنید.3-1
 اپیدمیولوزي تریکوموناس واژینالیس را بیان کنید.4-1
 یماریزائی تریکوموناس واژینالیس را بیان کنید.ب5-1
 م بالینی تریکوموناس واژینالیس را بیان کنید.عالئ6-1
 روشهاي تشخیص تریکوموناس واژینالیس را بیان کنید.7-1
 روشهاي درمان تریکوموناس واژینالیس را بیان کنید.8-1
 روشهاي پیشگیري تریکوموناس واژینالیس را بیان کنید.9-1

شناختی 
 دانش -

 –سخنرانی  50
 پرسش و پاسخ

کامپیوتر، 
 وایت برد

پاسخ به 
سواالت 

مطرح شده 
 در کالس

 4سواالت 
 گزینه اي

  طبقه بندي دي انتامبا را بیان کنید2-1 دي انتامبا -2
  مرفولوژي دي انتامبا را بیان کنید 2-2
 چرخه زندگی دي انتامبا را بیان کنید3-2

 25     

  


