
 روزانه درس طرح فرم

  گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 :  نام درس                                                                  

 25/7/95 :تاریخ برگزاري  1: شماره جلسه 

 -کلیات تک یاخته ها-کلیات انگل شناسی : موضوع جلسه 
تاژکداران روده  - )لیشمانیا (خون و نسج آشنائی با تاژکداران 

 آمیبها  - )ژیاردیا المبلیا(اي

 کالس -پیراپزشکیدانشکده : محل برگزاري 

 دکتر جرجانی: مدرس  80) :دقیقه(مدت جلسه 

تک یاخته شناسی پزشکی، تالیف دکتر غالم حسین  -1 :منابع  کارشناسی -اتاق عمل: :رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 
یان، دکتر مصطفی رضائیان، دکتر مهدي قربانی، دکتر حسین ادریس

 1386 - انتشارات دانشگاه تهران - کشاورز، دکتر مهدي محبعلی
جلد  –دکتر اسماعیل صائبی   -بیماریهاي انگلی در ایران-2

تک یاختگان، ویراست پنجم، انتشارات آییژ، زمستان : اول
1389. 

 :هدف کلی درس                                          

  رئوس مطالب
 )عناوین فرعی(

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

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

  شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو
 درصد آن

  کلیات انگل شناسی را بیان کند -1-1 کلیات انگل شناسی .1
 

 -شناختی  5 
 دانش

کامپیوتر، 
 وایت برد

پاسخ به 
سواالت 

مطرح شده 
 در کالس

 4سواالت 
 گزینه اي

تک یاخته و اجزاء آن را بر اساس مرفولوژي وسیتولوژي  2-1 کلیات تک یاخته ها.2
  .شرح دهد

  بیولوژي تک یاخته را بیان کند 2-2
انواع اندام حرکتی تک یاخته ها را بر اساس  منشاء 3-2

  .پیدایش آنهالیست نماید
  .راههاي تغذیه و دفع تک یاخته ها را بیان کند 4-2
 .انواع  تکثیر و تولید مثل تک یاخته را نام ببرید 5-2

شناختی 
 دانش -

5     



مشخصات –طبقه بندي . 3
 کلی  تاژکداران نسج و خون

  طبقه بندي تاژکداران نسج وخون را شرح دهد.1-3
  ان نسج و خون را شرح دهد مشخصات کلی تاژکدار 2-3
 

شناختی 
 دانش -

10     

چرخه زندگی لیشمانیاها را در میزبانان مختلف . 4-1 لیشمانیا. 4
  .بیان کند

  . اپیدمیولوژي لیشمانیاها را توضیح دهد.2-4
عامل،ناقل ومیزبان مخزن انواع مختلف لیشمانیوز . 3-4

  .ها را لیست نماید
عالئم بالینی را بیان  در اشکال مختلف لیشمانیوز 4-4

  .کند
  .روشهاي تشخیص را در انواع لیشمانیاها شرح دهد 5-4
 روشهاي درمان را در انواع لیشمانیاها بیلن کند 6-4
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  طبقه بندي ژیاردیا را بیان کنید.5-۱ ژیاردیا المبلیا.5
 مرفولوژي ژیاردیا را بیان کنید.2-5
  چرخه زندگی ژیاردیا را بیان کنید.3-5
  اپیدمیولوژي ژیاردیا را بیان کنید.4-5
  بیماریزائی وعالئم بالینی ژیاردیا را بیان کنید.5-5
  روشهاي تشخیص  ژیاردیا را بیان کنید.6-5
  روشهاي درمان ژیاردیا را بیان کنید.7-5
 روشهاي پیشگیري  ژیاردیا را بیان کنید.8-5

 15 

آمیب انتامبا آشنایی با .6
 هیستولیتیکا

  .ویژگیهاي آمیب ها را شرح دهد.1-6
  .مرفولوژي آمیب هیستولیتیکا را شرح دهد 2-6
  .چرخه زندگی امیب هیستولتیکا  را بیان کند 3-6
  .راههاي انتقال امیب هیستولتیکا  را بیان نماید. 4-6
  .اپیدمیولوژي آمیب  هیستولتیکا  را بیان کند 5-6
  .پاتوژنز آمیبیاز روده ائی را شرح دهد 6-6
  .عالئم بالینی وعوارض آمیبیاز روده اي را بیان کند  7-6
را شرح دهد ) کبدي(پاتوژنز آمیبیاز خارج روده ائی  8-6
.  

را بیان ) کبدي(عالئم بالینی آمیبیاز خارج روده   9-6
  .کند
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  .روشهاي تشخیص آمیبیاز را بیان کند  10-6
  .راههاي درمان آمیبیاز را شرح دهد11-6
 .یري آمیبیاز را شرح دهدروشهاي پیشگ 12-6

  

 :  نام درس                                                                  

 2/8/95:تاریخ برگزاري  2: شماره جلسه 

 -کلیات کرمها  - وزیستوکسوپالسم -بیماري ماالریا  و پالسمودیوم ها: موضوع جلسه 
 -تنیا ساژیناتا (سستودها  -)اسیوال هپاتیکاف(ترماتودها  -)اکسیور(نماتوها 

 )اکینوکوکوس گرانولوس

 کالس -پیراپزشکی دانشکده: محل برگزاري 

 دکتر جرجانی: مدرس  105) :دقیقه(مدت جلسه 

تک یاخته شناسی پزشکی، تالیف دکتر غالم حسین  -1 :منابع  کارشناسی -اتاق عمل:  :رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 
ادریسیان، دکتر مصطفی رضائیان، دکتر مهدي قربانی، دکتر حسین 

  1386 - انتشارات دانشگاه تهران - کشاورز، دکتر مهدي محبعلی
: جلد اول –دکتر اسماعیل صائبی   -بیماریهاي انگلی در ایران-2

  .1389ژ، زمستان تک یاختگان، ویراست پنجم، انتشارات آیی
، ترجمه دکتر عمید 2006انگل شناسی پزشکی مارکل ووگ  - 3 

 1386اطهري، ویرایش نهم ، انتشارات آییژ، تابستان 
کرم شناسی پزشکی دکتر فریدون ارفع، ویراست هفتم،  -4

 1388انتشارات خسروي با همکاري نشر دیباج،

 :درس  هدف کلی                                         

  رئوس مطالب
 )عناوین فرعی(

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

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

  شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو
 درصد آن

طبقه بندي و  .1
 اپیدمیولوژي 

  فهرست نمایدانواع پالسمودیوم هاي انسانی را . 1-1
 اپیدمیولوژي ماالریا را در ایران و جهان را شرح دهد 1.- 2

شناختی 
 دانش -

 –سخنرانی  5
 پرسش و پاسخ

کامپیوتر، 
 وایت برد

پاسخ به 
سواالت 

مطرح شده 
 در کالس

 4سواالت 
 گزینه اي

چرخه مورفولوژي و . 2
زندگی انگل پالسمودیوم و 

 راههاي انتقال ماالریا

  وم ها در انسان و ناقل بیان کند پالسمودیسیرتکاملی . 1-2
  راههاي انتقال بیماري ماالریا را بیان کند. 2- 2
بررسی ویژگیهاي موفولوژیک و فیزیولوژیک گونه هاي  -3-2

 پالسمودیوم
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 5  روشهاي تشخیص انگل در ماالریا را شرح دهد -3-1 روشهاي تشخیص بیماري -3

درمان، پیشگیري و  -4
 ترل کن

داروهاي مورداستفاده در درمان ماالریا را بیان  -1-4
  کند

 پیشگیري و کنترل در ماالریا شرح دهد  -4- 2

 5 

ویژگیهاي مرفولوژیک توکسوپالسما را در میزبان هاي 1-1 توکسوپالسما .5
  .مختلف بیان کند

  .چرخه زندگی توکسوپالسما را شرح دهد2-1
 .را بیان کنداپیدمیولوژي توکسوپالسما 1 -3
  .راههاي ابتالء انسان به توکسوپالسما را بیان کند4-1
  .بیماریزائی توکسوپالسما را بیان کند 5-1
عالئم بالینی توکسوپالسما را در بیماران مختلف شرح 6-1

  .دهد
فاکتورهاي موثر در توکسوپالسماي مادرزادي را لیست 7-1

  .نماید
ههاي مختلف  روشهاي تشخیص توکسوپالسما را در گرو8-1

  .بیان کند
 .درمان توکسوپالسما را بیان کند 9-1
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ویژگی هاي نماتودها و کرم هاي پهن را بیان 6-1 کلیات کرمها..6       
  کند

 

 5 

  ساختمان نماتودها-7-1 کلیات نماتودها.7
  سیر تکاملی نماتودها -7- 2
اپیدمیولوژي نماتودهاي ذکر شده را بیان -3-7

 کند

 5 

انتروبیوس .8
 ورمیکوالریس

  مشخصات کلی کرم  را بیان کند  -1-8
  سیرتکاملی کرم را شرح دهد  -8- 2
  راههاي انتقال کرم را بیان کند - 3-8
  روشهاي تشخیص کرم را بیان کند -4-8
 درمان عفونت ناشی از کرم را بیان کند - 5-8
پیشگیري براي جلوگیري از ابتال به کرم را بیان  -6-8

 10 



 ند ک

  مورفولوژي ترماتودها - 9-1 کلیات ترماتودها. 9
  ویژگی هاي کلی ترماتودها -9- 2
 اپیدمیولوژي ترماتودهایی ذکر شده را بیان کند-3-9

 5 

  مشخصات کلی کرم  را بیان کند  - 10-1 فاسیوال هپاتیکا..10
  سیرتکاملی کرم شرح دهد  -10- 2
  ن کندراههاي انتقال کرم را بیا -3-10
  روشهاي تشخیص کرم را بیان کند -4-10
  درمان عفونت ناشی از کرم را بیان کند -5-10
پیشگیري براي جلوگیري از ابتال به کرم را بیان  -6-10

 کند

 10 

  مورفولوژي سستودها - 11-1 کلیات سستودها.11
  ویژگی هاي کلی سستودها -11- 2

 ان کنداپیدمیولوژي سستودهایی ذکر شده را بی- 3-11

 5 

  مشخصات کلی کرم  را بیان کند  -12-1 تنیا ساژیناتا.12
  سیرتکاملی کرم راشرح دهد  -12- 2
  راههاي انتقال کرم را بیان کند - 3-12
  روشهاي تشخیص کرم را بیان کند - 4-12
 درمان عفونت ناشی از کرم را بیان کند -5-12
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  ی کرم  را بیان کندمشخصات کل - 13-1 اکینوکوس گرانولوس.13
  سیرتکاملی کرم را شرح دهد  - 13- 2
  راههاي انتقال کرم را بیان کند-3-13
  روشهاي تشخیص کرم را بیان کند-4-13
 درمان عفونت ناشی از کرم را بیان کند -5-13
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