
به نام خـداوند جـان آفـرین
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١

کالس درس در یک هفته)ساعت از2(براي یک جلسه از درس، براي مثال 

لوم آزمایشگاهیعگروه آموزشی:پیراپزشکیدانشکده:

.………نیمسال تحصیلی::  کارشناسی  علوم  آزمایشگاهی پیوسته      يو رشتهمقطع

زیست شناسیش نیاز: یپنظرينوع واحد:  2تعداد واحد:کرم شناسینام درس:

.……کالس مکان برگزاري: .……:ساعت.……:زمان برگزاري کالس: روز

ملکیفاطمه دکترمسئول درس: نفر……تعداد دانشجویان:

ملکیفاطمه دکترمدرسین (به ترتیب حروف الفبا):

(لطفاً شرح دهید):رسشرح د

می باشد ، که در قسمت کرم 2تک یاخته شناسی و حشره شناسی پزشکیو1پزشکیدرس انگل شناسی، شامل کرم شناسی
و اشکال انسان يشناسی پزشکی از دانشجویان دوره کارشناسی علوم آزمایشگاهی انتظار می رود که کلیه کرم هاي بیماریزا

. دنتشخیص دهمختلف آنها را با مطالعه میکروسکوپی 

)است همان هدف بینابینی طرح دوره(:یهدف کل
راههاي تشخیص ، درمان ،کنترل و پیشگیري و آشنایی بابیماري زایی، عالئم بالینی مرفولوژي ،  سیر تکاملی ،شناخت 

.ها کرمبیماري هاي ناشی از 
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٢

اهداف رفتاري جلسه اول:
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

را بیان کند .نگل تعریف ا-
فهرست نماید .را هاانگل انواع-
ام ببرد .نانواع کرم هاي بیماري زا را-
طبقه بندي کند . را ها انگل-
رده ترماتودها را معین کند . -
.ذکر کند ساختمان بدن ترماتودها را -

ي مطالببندي ارائهنزماجدول 
1جلسه

ــدت  مــــــ
زمان(دقیقه)

ارزشیابیي تدریس هشیورئوس مطالبموضوع درس

110
–کلیات کرمها 

ترماتودهــــا و 
آنهاطبقه بندي

تعریف انگل و انـواع آنهـا و انـواع    
–میزبان ، طبقه بنـدي انگـل هـا    

رده ترماتودهـــا ، تعریـــف آنهـــا و 
تشریح ساختمان بدنی آنها

سخنرانی با استفاده از 
اسالیدهاي آموزشی به صورت 

power point
پرسش و پاسخ، 

ــفاهی و کتبـــی آ زمـــون شـ
تشریحی و (بصورت سواالت 

)(MCQچهار گزینه اي

:اهداف رفتاري جلسه دوم
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

را بیان کند .مرفولوژي فاسیوالهپاتیکا و فاسیوالژیگانتیکا-
ذکر کند .را فاسیوالهپاتیکا و فاسیوالژیگانتیکاسیر تکاملی-
را توجیه کند .یوالهپاتیکا و فاسیوالژیگانتیکابیماري زایی فاس-
کند . را بیان فاسیوالهپاتیکا و فاسیوالژیگانتیکاراه هاي تشخیص-
. را زیر میکروسکوپ تشخیص دهد فاسیوالهپاتیکا و فاسیوالژیگانتیکا-
.کند بیانرا فاسیوالهپاتیکا و فاسیوالژیگانتیکادرمان و پیشگیري ازراه هاي -
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٣

ي مطالببندي ارائهزمانجدول
2جلسه

ــدت  مــــــ
زمان(دقیقه)

ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

110
-فاسیوالهپاتیکا 

فاسیوالژیگانتیکا
–ســـیر تکـــاملی –مورفولــوژي  
درمان –تشخیص –بیماري زایی 

و پیشگیري

سخنرانی با استفاده از 
اسالیدهاي آموزشی به 

power pointصورت 

، نمـایش  پرسش و پاسخ، 
فیلم

آزمون شفاهی و کتبی 
ــواالت   ــورت سـ (بصـ

چهار گزینه تشریحی و 
)(MCQاي 

اهداف رفتاري جلسه سوم:
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

را بیان کند .کلونورکیس سینن سیس–دیکروسولیوم دندریتیکوممرفولوژي -
ذکر کند .را نورکیس سینن سیسکلو–دیکروسولیوم دندریتیکومسیر تکاملی-
را توجیه کند .کلونورکیس سینن سیس–دیکروسولیوم دندریتیکومبیماري زایی -
را بیان کند . کلونورکیس سینن سیس–دیکروسولیوم دندریتیکومراه هاي تشخیص-
را زیر میکروسکوپ تشخیص دهد . کلونورکیس سینن سیس–دیکروسولیوم دندریتیکوم-
.بیان کند راکلونورکیس سینن سیس–ن و پیشگیري از دیکروسولیوم دندریتیکومدرماراه هاي -

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
3جلسه

ــدت  مــــــــ
زمان(دقیقه)

ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

110
–دندریتیکومدیکروسولیوم 
سینن سیسکلونورکیس

ســــیر –مورفولــــوژي 
ـ  –تکاملی  ی بیمـاري زای

درمـان و  –تشخیص –
پیشگیري

سخنرانی با استفاده از 
اسالیدهاي آموزشی به 

power pointصورت 

پرسش و پاسخ، 

ــفاهی و کتبـــی  آزمـــون شـ
(بصورت سواالت تشریحی و 

)(MCQچهار گزینه اي 
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٤

اهداف رفتاري جلسه چهارم:
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

را بیان کند .توبیوم و شیستوزوما مانسونی و شیستوزوما ژاپونیکوم شیستوزوما همامرفولوژي -
ذکر کند .را شیستوزوما هماتوبیوم و شیستوزوما مانسونی و شیستوزوما ژاپونیکوم سیر تکاملی-
را توجیه کند .شیستوزوما هماتوبیوم و شیستوزوما مانسونی و شیستوزوما ژاپونیکومبیماري زایی -
وزوما هماتوبیوم و شیستوزوما مانسونی و شیستوزوما ژاپونیکوم را بیان کند .             راه هاي تشخیص شیست-
را زیر میکروسکوپ تشخیص دهد .                   شیستوزوما هماتوبیوم و شیستوزوما مانسونی و شیستوزوما ژاپونیکوم -
.را بیان کند نسونی و شیستوزوما ژاپونیکوم درمان و پیشگیري از شیستوزوما هماتوبیوم و شیستوزوما ماراه هاي -

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
4جلسه

مــــــــدت  
زمان(دقیقه)

ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

110
ــاتوبیوم و   ــتوزوما هم شیس
شیســـتوزوما مانســـونی و 

شیستوزوما ژاپونیکوم

–سیر تکـاملی  –مورفولوژي 
–تشـخیص  –بیماري زایـی  

درمان و پیشگیري

سخنرانی با استفاده از 
اسالیدهاي آموزشی به 

power pointصورت 

، نمــایش پرســش و پاســخ، 
فیلم

ــی   ــفاهی و کتب ــون ش آزم
(بصورت سواالت تشریحی 

ــه اي  و  ــار گزینـــ چهـــ
MCQ)(

اهداف رفتاري جلسه پنجم:
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

را بیان کند .درماتیت هاي سرکري–توم شیستوزوما اینترکاالمرفولوژي 
ذکر کند .را درماتیت هاي سرکري–شیستوزوما اینترکاالتوم سیر تکاملی

را توجیه کند .درماتیت هاي سرکري–شیستوزوما اینترکاالتوم بیماري زایی 
را بیان کند .           درماتیت هاي سرکري–شیستوزوما اینترکاالتوم راه هاي تشخیص 

را زیر میکروسکوپ تشخیص دهد .                   يسرکريهاتدرماتی–نترکاالتومیاستوزومایش
.را بیان کند درماتیت هاي سرکري–شیستوزوما اینترکاالتوم درمان و پیشگیري از راه هاي 
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٥

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
5جلسه

ــدت  مــــــ
زمان(دقیقه)

ارزشیابیي تدریس هشیورئوس مطالبموضوع درس

110
شیستوزوما اینترکـاالتوم  

ــت– ــايدرماتیــ هــ
سرکري

–سیر تکـاملی  –مورفولوژي 
–تشـخیص  –بیماري زایـی  

درمان و پیشگیري

سخنرانی با استفاده از 
اسالیدهاي آموزشی به صورت 

power point
، نمایش فیلمپرسش و پاسخ، 

ــی   ــفاهی و کتب ــون ش آزم
شریحی (بصورت سواالت ت

ــه اي  و  ــار گزینـــ چهـــ
MCQ)(

اهداف رفتاري جلسه ششم:
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

را نام ببرد .سستودهاانواع -
فهرست نماید .انواع الروهاي سستود ها را -
طبقه بندي کند . را سستودها-
را معین کند . سستودهارده -
.ذکر کند را سستودهاساختمان بدن -

ي مطالببندي ارائهانجدول زم
6جلسه

ــدت  مــــــــ
زمان(دقیقه)

ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

110
ــتودها  ــات سسـ کلیـ

آنهاوطبقه بندي 

،دسـتگاه عصـبی  ،دستگاه گـوارش  
محـل زنـدگی  ،دستگاه تولید مثـل  

، طبقه بندي آنهـا –ودها سسترده 
تعریف آنهـا و تشـریح سـاختمان    

بدنی آنها

رانی با استفاده از سخن
اسالیدهاي آموزشی به 

power pointصورت 

پرسش و پاسخ، 

ــفاهی و کتبـــی  آزمـــون شـ
(بصورت سواالت تشریحی و 

)(MCQچهار گزینه اي 



به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

ریزي آموزشیواحد برنامه
Lesson)درس حطر Plan)

٦

اهداف رفتاري جلسه هفتم:
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

را بیان کند .تنیا سولیوم-تنیا ساژیناتا مرفولوژي 
ذکر کند .را تنیا سولیوم-تنیا ساژیناتا تکاملیسیر 

را توجیه کند .تنیا سولیوم-تنیا ساژیناتا بیماري زایی 
را بیان کند .             تنیا سولیوم-تنیا ساژیناتا راه هاي تشخیص 

را زیر میکروسکوپ تشخیص دهد .                   تنیا سولیوم-تنیا ساژیناتا 
.را بیان کند تنیا سولیوم-تنیا ساژیناتا ازدرمان و پیشگیريراه هاي 

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
7جلسه

ــدت  مــــــ
زمان(دقیقه)

ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

تنیا سولیوم-تنیا ساژیناتا 110

سیر تکاملی –مورفولوژي 
–بیمــــاري زایــــی   –

ــخیص  ــان و –تشـ درمـ
يپیشگیر

سخنرانی با استفاده از 
اسالیدهاي آموزشی به 

power pointصورت 

ــخ،  ــش و پاس ــایش پرس ، نم
فیلم

آزمــون شــفاهی و کتبــی   
(بصورت سواالت تشـریحی  

چهــــــار گزینــــــه اي و 
MCQ)(

اهداف رفتاري جلسه هشتم:
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

را بیان کند .کوس مولتی لوکوالریساکی نوکو-اکی نوکوکوس گرانولوزوس مرفولوژي 
ذکر کند .را اکی نوکوکوس مولتی لوکوالریس-اکی نوکوکوس گرانولوزوس سیر تکاملی

را توجیه کند .اکی نوکوکوس مولتی لوکوالریس-اکی نوکوکوس گرانولوزوس بیماري زایی 
را بیان کند .             ساکی نوکوکوس مولتی لوکوالری-اکی نوکوکوس گرانولوزوس راه هاي تشخیص 

را زیر میکروسکوپ تشخیص دهد .                   اکی نوکوکوس مولتی لوکوالریس-اکی نوکوکوس گرانولوزوس 
.را بیان کند اکی نوکوکوس مولتی لوکوالریس-اکی نوکوکوس گرانولوزوس درمان و پیشگیري از راه هاي 
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٧

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
8لسهج

مــــــــدت  
زمان(دقیقه)

ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

110
-اکی نوکوکوس گرانولوزوس 

اکی نوکوکوس مولتی لوکوالریس

ــوژي  ــیر –مورفولـ سـ
بیماري زایی –تکاملی 

درمان و –تشخیص –
پیشگیري

سخنرانی با استفاده از 
اسالیدهاي آموزشی به 

power pointصورت 

ــخپرســــش و،  ، پاســ
نمایش فیلم

ــفاهی و کتبـــی  آزمـــون شـ
(بصورت سواالت تشریحی و 

)(MCQچهار گزینه اي 

اهداف رفتاري جلسه نهم:
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

را بیان کند .همینولپیس دیمینوتا-همینولپیس نانا مرفولوژي 
کند .ذکررا همینولپیس دیمینوتا- همینولپیس نانا سیر تکاملی

را توجیه کند .همینولپیس دیمینوتا- همینولپیس نانا بیماري زایی 
را بیان کند .             همینولپیس دیمینوتا-همینولپیس نانا راه هاي تشخیص 

را زیر میکروسکوپ تشخیص دهد .                   همینولپیس دیمینوتا- همینولپیس نانا 
.را بیان کند همینولپیس دیمینوتا-همینولپیس نانا درمان و پیشگیري از راه هاي 

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
9جلسه

مــــــــدت  
زمان(دقیقه)

ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

110
-همینولپیس نانا 

همینولپیس دیمینوتا

–سیر تکـاملی  –مورفولوژي 
–تشـخیص  –بیماري زایـی  

درمان و پیشگیري

سخنرانی با استفاده از 
اسالیدهاي آموزشی به صورت 

power point
پرسش و پاسخ، 

آزمــون شــفاهی و کتبــی   
(بصورت سواالت تشـریحی  

چهــــــار گزینــــــه اي و 
MCQ)(
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٨

اهداف رفتاري جلسه دهم:
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

را بیان کند .نماتودهاتعریف-
فهرست نماید .را ودهانماتانواع-
ام ببرد .نرا الروهاي نماتودانواع -
طبقه بندي کند . را نماتودها-
را معین کند . نماتودهارده -
.ذکر کند را نماتودهاساختمان بدن -

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
10جلسه

ــدت  مــــــ
زمان(دقیقه)

ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

طبقه بندي آنها–لیات نماتودها ک110

دسـتگاه  ، دستگاه گوارش 
ــبی ــد  ،عص ــتگاه تولی دس
ــل ــدگی  ،مثـ ــل زنـ محـ

ــا  ــدي –نماتوده ــه بن طبق
تشریح ساختمان بدن -آنها
آنها

سخنرانی با استفاده از 
اسالیدهاي آموزشی به 

power pointصورت 

پرسش و پاسخ، 

آزمــون شــفاهی و کتبــی   
(بصورت سواالت تشـریحی  

هــــــار گزینــــــه اي چو 
MCQ)(

اهداف رفتاري جلسه یازدهم:
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

را بیان کند .الروهاي مهاجر احشایی -آسکاریس لومبریکوئیدسمرفولوژي 
ذکر کند .را الروهاي مهاجر احشایی -آسکاریس لومبریکوئیدسسیر تکاملی

را توجیه کند .اي مهاجر احشایی الروه-آسکاریس لومبریکوئیدسبیماري زایی 
را بیان کند .             الروهاي مهاجر احشایی - آسکاریس لومبریکوئیدسراه هاي تشخیص

را زیر میکروسکوپ تشخیص دهد .                   الروهاي مهاجر احشایی - آسکاریس لومبریکوئیدس
.را بیان کند روهاي مهاجر احشایی ال-آسکاریس لومبریکوئیدسدرمان و پیشگیري از راه هاي 



به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

ریزي آموزشیواحد برنامه
Lesson)درس حطر Plan)

٩

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
11جلسه

ــدت  مــــــ
زمان(دقیقه)

ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

110
-آسکاریس لومبریکوئیدس
الروهاي مهاجر احشایی

–سیر تکاملی –مورفولوژي 
–تشـخیص  –بیماري زایی 

درمان و پیشگیري

ی با استفاده از سخنران
اسالیدهاي آموزشی به 

power pointصورت 

، نمـایش  پرسش و پاسخ، 
فیلم

ــی   ــفاهی و کتب ــون ش آزم
(بصورت سواالت تشریحی 

ــه اي  و  ــار گزینـــ چهـــ
MCQ)(

اهداف رفتاري جلسه دوازدهم:
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

را بیان کند .وس آکسه ايتریکوسترونژیل-انتروبیوس ورمیکوالریس مرفولوژي 
ذکر کند .را تریکوسترونژیلوس آکسه اي-انتروبیوس ورمیکوالریس سیر تکاملی

را توجیه کند .تریکوسترونژیلوس آکسه اي-انتروبیوس ورمیکوالریس بیماري زایی 
را بیان کند .         تریکوسترونژیلوس آکسه اي-انتروبیوس ورمیکوالریس راه هاي تشخیص

را زیر میکروسکوپ تشخیص دهد .                   تریکوسترونژیلوس آکسه اي-انتروبیوس ورمیکوالریس 
.را بیان کند تریکوسترونژیلوس آکسه اي-انتروبیوس ورمیکوالریس درمان و پیشگیري از راه هاي 



به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

ریزي آموزشیواحد برنامه
Lesson)درس حطر Plan)

١٠

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
12جلسه

مــــــــدت  
زمان(دقیقه)

ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبع درسموضو

110
-انتروبیوس ورمیکوالریس

ــترونژیلوس ــه تریکوس آکس
اي

سیر تکـاملی  –مورفولوژي 
تشخیص –بیماري زایی –
درمان و پیشگیري–

سخنرانی با استفاده از 
اسالیدهاي آموزشی به 

power pointصورت 

، نمــایش پرســش و پاســخ، 
فیلم

و کتبــی آزمــون شــفاهی 
(بصورت سواالت تشـریحی  

چهــــــار گزینــــــه اي و 
MCQ)(

م:سیزدهاهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

را بیان کند دراکونکولوس مدیننسیس-استرونژیلوئیدس استرکورالیسمرفولوژي 
کند .ذکررا دراکونکولوس مدیننسیس- استرونژیلوئیدس استرکورالیس سیر تکاملی

را توجیه کند .دراکونکولوس مدیننسیس- استرونژیلوئیدس استرکورالیس بیماري زایی 
را بیان کند .             دراکونکولوس مدیننسیس-استرونژیلوئیدس استرکورالیس راه هاي تشخیص

را زیر میکروسکوپ تشخیص دهد .  دراکونکولوس مدیننسیس-استرونژیلوئیدس استرکورالیس  
.را بیان کند دراکونکولوس مدیننسیس -استرونژیلوئیدس استرکورالیس  زدرمان و پیشگیري اراه هاي 

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
13جلسه

مــــــــدت  
زمان(دقیقه)

ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

110
استرونژیلوئیدس 

استرکورالیس
یننسیسدراکونکولوس مد

سیر تکاملی –مورفولوژي 
–بیمــــاري زایــــی   –

ــخیص  ــان و –تشـ درمـ
پیشگیري

سخنرانی با استفاده از 
اسالیدهاي آموزشی به صورت 

power point
، نمایش فیلمپرسش و پاسخ، 

ــی   ــفاهی و کتب ــون ش آزم
(بصورت سواالت تشریحی 

ــه اي  و  ــار گزینـــ چهـــ
MCQ)(



به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

ریزي آموزشیواحد برنامه
Lesson)درس حطر Plan)

١١

:دهمچهاراهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود:رسددر پایان

را بیان کند الرو هاي مهاجر جلدي–نکاتورآمریکانوس - انکیلوستومادئودنالمرفولوژي 
ذکر کند .را الرو هاي مهاجر جلدي–نکاتورآمریکانوس -انکیلوستومادئودنالسیر تکاملی

را توجیه کند .ر جلديالرو هاي مهاج–نکاتورآمریکانوس -انکیلوستومادئودنالبیماري زایی 
را بیان کند .             الرو هاي مهاجر جلدي–نکاتورآمریکانوس - انکیلوستومادئودنالراه هاي تشخیص
را زیر میکروسکوپ تشخیص دهد .                   الرو هاي مهاجر جلدي–نکاتورآمریکانوس -انکیلوستومادئودنال

.را بیان کند الرو هاي مهاجر جلدي–نکاتورآمریکانوس - نکیلوستومادئودنالاز درمان و پیشگیري اراه هاي 

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
14جلسه

مــــــــدت  
زمان(دقیقه)

ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

110
-انکیلوستومادئودنال
–نکاتورآمریکانوس 

الرو هاي مهاجر جلدي

–لی سیر تکـام –مورفولوژي 
–تشـخیص  –بیماري زایـی  

درمان و پیشگیري

سخنرانی با استفاده از 
اسالیدهاي آموزشی به 

power pointصورت 

ــخ،  ــش و پاس ــایش پرس ، نم
فیلم

ــی   ــفاهی و کتب ــون ش آزم
(بصورت سواالت تشریحی 

ــه اي  و  ــار گزینـــ چهـــ
MCQ)(

اهداف رفتاري جلسه پانزدهم:
:از فراگیر انتظار می رودرسدر پایان د

را بیان کند لوآ لوآ -بروگیاماالیی–وشرریا بانکروفتی -انکوسرکاولوولوسمرفولوژي 
ذکر کند .را لوآ لوآ -بروگیاماالیی–وشرریا بانکروفتی -انکوسرکاولوولوسسیر تکاملی

را توجیه کند .لوآ لوآ -بروگیاماالیی–وشرریا بانکروفتی -انکوسرکاولوولوسبیماري زایی 
را بیان کند .             لوآ لوآ -بروگیاماالیی–وشرریا بانکروفتی -انکوسرکاولوولوستشخیصراه هاي 

را زیر میکروسکوپ تشخیص دهد .                   لوآ لوآ -بروگیاماالیی–وشرریا بانکروفتی -انکوسرکاولوولوس
.را بیان کند لوآ لوآ -بروگیاماالیی–ی وشرریا بانکروفت-انکوسرکاولوولوسزدرمان و پیشگیري اراه هاي 



به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

ریزي آموزشیواحد برنامه
Lesson)درس حطر Plan)

١٢

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
15جلسه 

مــــــــدت  
زمان(دقیقه)

ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

110
-انکوسرکاولوولوس
–وشرریا بانکروفتی 

لوآ لوآ-بروگیاماالیی

–سیر تکاملی –مورفولوژي 
–ص تشـخی –بیماري زایی 

درمان و پیشگیري

سخنرانی با استفاده از 
اسالیدهاي آموزشی به 

power pointصورت 

، نمـایش  پرسش و پاسخ، 
فیلم

ــی   ــفاهی و کتبـ ــون شـ آزمـ
(بصورت سواالت تشـریحی و  

)(MCQچهار گزینه اي 

اهداف رفتاري جلسه شانزدهم:
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

را بیان کند تریشینال اسپاي رالیس-یکیوراتریکوریس ترمرفولوژي 
ذکر کند .را تریشینال اسپاي رالیس-تریکوریس تریکیوراسیر تکاملی

را توجیه کند .تریشینال اسپاي رالیس-تریکوریس تریکیورابیماري زایی 
را بیان کند .             تریشینال اسپاي رالیس-تریکوریس تریکیوراراه هاي تشخیص

را زیر میکروسکوپ تشخیص دهد .                   تریشینال اسپاي رالیس-یکوریس تریکیوراتر
.را بیان کند تریشینال اسپاي رالیس-تریکوریس تریکیورازدرمان و پیشگیري اراه هاي 

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
16جلسه 

ــدت  مــــــ
زمان(دقیقه)

ارزشیابیي تدریسشیوهرئوس مطالبموضوع درس

110
-تریکوریس تریکیورا

-تریشینال اسپاي رالیس

ســــیر –مورفولــــوژي 
بیمـاري زایـی   –تکاملی 

درمـان و  –تشخیص –
پیشگیري

سخنرانی با استفاده از 
اسالیدهاي آموزشی به صورت 

power point
، نمایش فیلمپرسش و پاسخ، 

ــی   ــفاهی و کتبـ ــون شـ آزمـ
(بصورت سواالت تشـریحی و  

)(MCQار گزینه اي چه



به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

ریزي آموزشیواحد برنامه
Lesson)درس حطر Plan)

١٣

دهم:هفاهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

را بیان کند کاپیالریافیلی پینن سیس-کاپیالریاهپاتیکامرفولوژي 
ذکر کند .را کاپیالریافیلی پینن سیس-کاپیالریاهپاتیکاسیر تکاملی

را توجیه کند .پینن سیسکاپیالریافیلی-کاپیالریاهپاتیکابیماري زایی 
را بیان کند .             کاپیالریافیلی پینن سیس-کاپیالریاهپاتیکاراه هاي تشخیص

را زیر میکروسکوپ تشخیص دهد .                   کاپیالریافیلی پینن سیس-کاپیالریاهپاتیکا
.را بیان کند ینن سیسکاپیالریافیلی پ-کاپیالریاهپاتیکازدرمان و پیشگیري اراه هاي 

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
17جلسه 

ــدت  مــــــ
زمان(دقیقه)

ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

110
-کاپیالریاهپاتیکا

کاپیالریافیلی پینن سیس

سیر تکـاملی  –مورفولوژي 
تشخیص –بیماري زایی –
درمان و پیشگیري–

سخنرانی با استفاده از 
الیدهاي آموزشی به اس

power pointصورت 

پرسش و پاسخ، 

آزمــون شــفاهی و کتبــی   
(بصورت سواالت تشـریحی  

)(MCQچهار گزینه اي 



به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

آموزشیدرسی و ریزي واحد برنامه
Course)ورهدحطر Plan)

١

)واحدي2درس براي یک یساعت2جلسه ي17، براي مثالکاملدرسدوره(براي یک 

علوم آزمایشگاهیگروه آموزشی:پیراپزشکیدانشکده:

..………ي :  کارشناسی  علوم  آزمایشگاهی پیوسته      تحصیلی:   مقطع و رشته

یش نیاز: زیست شناسیپينوع واحد:  نظر2تعداد واحد: کرم شناسینام درس:

..………………مکان برگزاري:  .…………زمان برگزاري کالس: روز:

ملکیفاطمه دکترمسئول درس:    نفر……………تعداد دانشجویان:

ملکیفاطمه دکترمدرسین (به ترتیب حروف الفبا):        

(لطفاً شرح دهید):دورهشرح 
می باشد ، که در قسمت کرم 2تک یاخته شناسی و حشره شناسی پزشکیو1پزشکیس انگل شناسی، شامل کرم شناسیدر

انسان و اشکال يشناسی پزشکی از دانشجویان دوره کارشناسی علوم آزمایشگاهی انتظار می رود که کلیه کرم هاي بیماریزا
. د نمختلف آنها را با مطالعه میکروسکوپی را تشخیص ده

(لطفاً شرح دهید) :یهدف کل

راههاي تشخیص ، درمان ،کنترل و پیشگیري و آشنایی بابیماري زایی، عالئم بالینی شناخت  مرفولوژي ،  سیر تکاملی ،
ها کرمبیماري هاي ناشی از 



به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

آموزشیدرسی و ریزي واحد برنامه
Course)ورهدحطر Plan)

٢

اهداف بینابینی :( در واقع همان اهداف کلی طرح درس است )
اي تخصصی است که نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر است و محورهاي اصلی برنامه را نشان می پدهد (منظور شکستن هدف کلی به اجز

. اهداف بینابینی قابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی تري به نام اهداف ویژه است که در واقع همان اهداف رفتاري اند .)

.کلیه انگل هاي بیماري زاي انسان را نام ببرد-
.تعریف کندرا هاي بیماري زاانگل سیر تکاملی ووژي مرفول-
دهد .تشخیصدر زیر میکروسکوپ راهاانگل انواع -
تشریح کند .بیماریزایی انگل ها را -
.بیان کندبتواند را هاي بیماري زاانتقال انگل پیشگیري از غربالگري و -
داروهاي موثر در درمان را ذکر کند .-

شیوه هاي تدریس:
پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شده    نرانی   سخ

- یادگیري مبتنی بر تیم- PBL)یادگیري مبتنی بر حل مسئله(بحث گروهی  
نمایش فیلمسایر موارد (لطفا نام ببرید).

( لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو: 
.                                   در کالس تئوريحضور 

. در پرسش و پاسخ کالس تئوري شرکت فعال 
ارائه شده .     سدر پایان هر فصل درکوئیز 

.سمینار ارائه
آزمون کتبی میان ترم .                                 
آزمون کتبی پایان ترم .                                

وسایل کمک آموزشی:
- ژکتور اسالید پرو- تخته و گچ  وایت برد     

کامپیوترو ویدئو پروژکتور ......سایر موارد (لطفا نام ببرید).......-
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از نمره کل)نحوه ارزشیابی و در صد نمره 
در صد نمره                             20آزمون میان ترم

صد نمرهدر40آزمون پایان ترم

در صد نمره  15کوئیز در پایان هر فصل درس ارائه شده

در صد نمره  10شرکت فعال در کالس

                                                     درصد نمره                                    15ارائه سمینار

........................  سایر موارد (لطفا نام ببرید)

نوع آزمون
غلط- صحیح جور کردنی   چند گزینه اي   پاسخ کوتاه  تشریحی

سایر موارد (لطفا نام ببرید)...........................

(لطفا نام ببرید):براي مطالعه منابع پیشنهادي

منابع انگلیسی:
چاپی
اینترنتی

منابع فارسی
چاپی

اینترنتی- 
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ي درسجدول هفتگی کلیات  ارائه

استاد مربوطهعنوان مطلبجلسه

ملکیکلیات ترماتودها و طبقه بندي آنها-کرم شناسی مقدمات -پزشکی کلیات انگل شناسی 1
"فاسیوالژیگانتیکا-فاسیوالهپاتیکا 2

"کلونورکیس سینن سیس–دیکروسولیوم دندریتیکوم3

"شیستوزوما ژاپونیکوم-شیستوزوما مانسونی -شیستوزوما هماتوبیوم 4

"درماتیت هاي سرکري–شیستوزوما اینترکاالتوم 5

"کلیات سستودها وطبقه بندي آنها6

"تنیا سولیوم-تنیا ساژیناتا 7

"اکی نوکوکوس مولتی لوکوالریس-اکی نوکوکوس گرانولوزوس 8

"همینولپیس دیمینوتا-همینولپیس نانا 9

"طبقه بندي آنها–کلیات نماتودها 10

"الروهاي مهاجر احشایی-آسکاریس لومبریکوئیدس11

"تریکوسترونژیلوس آکسه اي-نتروبیوس ورمیکوالریس ا12

"دراکونکولوس مدیننسیس-استرونژیلوئیدس استرکورالیس 13

"الرو هاي مهاجر جلدي–نکاتورآمریکانوس -انکیلوستومادئودنال14

"لوآ لوآ-بروگیاماالیی–وشرریا بانکروفتی -انکوسرکاولوولوس15

"تریشینال اسپاي رالیس -تریکوریس تریکیورا16

"کاپیالریافیلی پینن سیس-کاپیالریاهپاتیکا17
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