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 اعظم

   عنوان درس پيش نياز:

 بخش ب:

شماره 

 جلسه

تاريخ و زمان 

 جلسه

هدف کلی 

 هجلس

اهداف ويژه رفتاري)بر اساس سه حيطه اهداف آموزشی:                   

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

فعاليت هاي  محل تدريس وسايل آموزشی روش ياددهی 

 ياددهی

 منابع تدريس شيوه ارزشيابی

  درصد متد

آشنايي با   1

کليات 

درس انگل 

 شناسي

تاب دکتر انواع هنزیستی را بر اساس ک 1 -
 هرمزد اورمزدی به طور کامل شرح دهد.

زندگی انگلی را بر اساس  کتاب دکتر  -
 هرمزد اورمزدی به طور کامل شرح دهد.

انواع انگل ها را بر اسا س کتاب دکتر  -
 هرمزد اورمزدی به طور کامل شرح دهد.

تعریف میزبان را بر اساس کتاب دکتر  -
 هرمزد اورمزدی به طور کامل شرح دهد.

اع میزبان ها را بر اساس کتاب دکتر انو -
 فریدون ارفع به طور کامل شرح دهد.

تقسیم بندی انگل ها را بر اساس کتب دکتر  -
فریدون ارفع و دکتر هرمزد اورمزدی به 

 طور کامل شرح دهد.
 

اسالیدهای  سخنرانی

 -آموزشی

ویدیو 

  -پروژکتور

 پرده نمایش

دانشکده 

پرستاری و 

 مامایی

 )سردشت(

انگل اسالمی راد، زهرا، -1 امتحان کتبی اسخپرسش و پ

شناسی پزشکی برای 

دانشجویان پرستاری ، 

، نشر مامایی و بهداشت

 1393نویسنده، بهار 

 

ارفع فریدون،کرم شناسی -2

پزشکی ، چاپ پنجم، 



 1386 -انتشارات  کشاورز

ترجمه  –اطهری عمید  -3

نوا براون، انگل شناسی 

پزشکی،  چاپ پنجم، نشر 

 1386آییژ، 

اورمزدی هرمزد، انگل  -4

شناسی پزشکی ، انتشارات 

جهاد دانشگاهی)ماجد(، 

1378 

5- Muller R, WORM 

AND HUMAN DISEASE, 

.edition, CABI, 2002 nd2 

مقدمات   2

آميب ها و 

آميب 

آنتامبا 

 ژنژيواليس

تاریخچه و مشخصات مرفولوژیک این  -1 -

 انگل ها را بداند.
در انسان  را یاد گونه های مولد بیماری  -

 بداند.
تاریخچه و مشخصات مرفولوژیک این  -

انگل ها را بر اساس کتاب دکتر عمید 
 اطهری به طور کامل شرح دهد.

گونه های انگل که مولد بیماری در انسان   -
هستند را بر اساس کتاب دکتر عمید 

 اطهری به طور کامل شرح دهد.
چرخه زندگی این انگلها  را بر اساس کتاب  -

ر عمید اطهری به طور کامل شرح دکت
 دهد.

تفاوت های گونه های انگل  را بر اساس  -
کتاب دکتر عمید اطهری به طور کامل 

 شرح دهد.
عالئم و نشانه های ناشی از این انگل ها را  -

بر اساس کتاب دکتر عمید اطهری به طور 
 کامل شرح دهد.

تفاوت نشانه های بیماری در گونه های  -
تاب دکتر عمید مختلف را بر اساس ک

 اطهری به طور کامل شرح دهد.
نحوه تشخیص بیماری را بر اساس کتاب  -

دکتر عمید اطهری به طور کامل شرح 

اسالیدهای  سخنرانی

 -آموزشی

ویدیو 

  -پروژکتور

 پرده نمایش

دانشکده 

پرستاری و 

 مامایی

 )سردشت(

انگل اسالمی راد، زهرا، -1 امتحان کتبی پرسش و پاسخ

شناسی پزشکی برای 

دانشجویان پرستاری ، 

، نشر مامایی و بهداشت

 1393نویسنده، بهار 

 

 ارفع فریدون،کرم شناسی-2

پزشکی ، چاپ پنجم، 

 1386 -انتشارات  کشاورز

ترجمه  –اطهری عمید  -3

نوا براون، انگل شناسی 

پزشکی،  چاپ پنجم، نشر 

 1386آییژ، 

اورمزدی هرمزد، انگل  -4



 دهد.
نحوه درمان این بیماری ها را بر اساس  -

کتاب دکتر عمید اطهری به طور کامل 
 شرح دهد.

نحوه پیشگیری از این  بیماری را  بر  -
ر اساس کتاب دکتر عمید اطهری به طو

 کامل شرح دهد.
 

 

 

شناسی پزشکی ، انتشارات 

جهاد دانشگاهی)ماجد(، 

1378 

5- Muller R, WORM 

AND HUMAN DISEASE, 

.edition, CABI, 2002 nd2 

مقدمات   3

تريکومونا

س  و انواع 

تريکومونا

 سها 

 

تاریخچه و مشخصات مرفولوژیک این  -
انگل ها را بر اساس کتاب دکتر عمید 

 اطهری به طور کامل شرح دهد.
گونه های انگل که مولد بیماری در انسان   -

هستند را بر اساس کتاب دکتر عمید 
 اطهری به طور کامل شرح دهد.

را بر اساس کتاب چرخه زندگی این انگلها   -
دکتر عمید اطهری به طور کامل شرح 

 دهد.
تفاوت های گونه های انگل  را بر اساس  -

کتاب دکتر عمید اطهری به طور کامل 
 شرح دهد.

عالئم و نشانه های ناشی از این انگل ها را  -
بر اساس کتاب دکتر عمید اطهری به طور 

 کامل شرح دهد.
 تفاوت نشانه های بیماری در گونه های -

مختلف را بر اساس کتاب دکتر عمید 
 اطهری به طور کامل شرح دهد.

نحوه تشخیص بیماری را بر اساس کتاب  -
دکتر عمید اطهری به طور کامل شرح 

 دهد.
نحوه درمان این بیماری ها را بر اساس  -

کتاب دکتر عمید اطهری به طور کامل 
 شرح دهد.

نحوه پیشگیری از این  بیماری را  بر  -
تر عمید اطهری به طور اساس کتاب دک
 کامل شرح دهد.

 

اسالیدهای  سخنرانی

 -آموزشی

ویدیو 

  -پروژکتور

 پرده نمایش

دانشکده 

پرستاری و 

 مامایی

 )سردشت(

انگل اسالمی راد، زهرا، -1 امتحان کتبی پرسش و پاسخ

شناسی پزشکی برای 

دانشجویان پرستاری ، 

، نشر مامایی و بهداشت

 1393نویسنده، بهار 

 

فع فریدون،کرم شناسی ار-2

پزشکی ، چاپ پنجم، 

 1386 -انتشارات  کشاورز

ترجمه  –اطهری عمید  -3

نوا براون، انگل شناسی 

پزشکی،  چاپ پنجم، نشر 

 1386آییژ، 

اورمزدی هرمزد، انگل  -4

شناسی پزشکی ، انتشارات 

جهاد دانشگاهی)ماجد(، 

1378 

5- Muller R, WORM 

AND HUMAN DISEASE, 



 

-  

.on, CABI, 2002editi nd2 

مقدمات   4

تاژکداران 

نسجي و 

 ليشمانيا

تاریخچه و مشخصات مرفولوژیک این  -
انگل ها را بر اساس کتاب دکتر عمید 

 اطهری به طور کامل شرح دهد.
گونه های انگل که مولد بیماری در انسان   -

هستند را بر اساس کتاب دکتر عمید 
 اطهری به طور کامل شرح دهد.

چرخه زندگی این انگلها  را بر اساس کتاب  -
دکتر عمید اطهری به طور کامل شرح 

 دهد.
تفاوت های گونه های انگل  را بر اساس  -

کتاب دکتر عمید اطهری به طور کامل 
 شرح دهد.

عالئم و نشانه های ناشی از این انگل ها را  -
بر اساس کتاب دکتر عمید اطهری به طور 

 کامل شرح دهد.
های بیماری در گونه های  تفاوت نشانه -

مختلف را بر اساس کتاب دکتر عمید 
 اطهری به طور کامل شرح دهد.

نحوه تشخیص بیماری را بر اساس کتاب  -
دکتر عمید اطهری به طور کامل شرح 

 دهد.
نحوه درمان این بیماری ها را بر اساس  -

کتاب دکتر عمید اطهری به طور کامل 
 شرح دهد.

اری را  بر نحوه پیشگیری از این  بیم -
اساس کتاب دکتر عمید اطهری به طور 

 کامل شرح دهد.
 

 

-  

اسالیدهای  سخنرانی

 -آموزشی

ویدیو 

  -پروژکتور

 پرده نمایش

دانشکده 

پرستاری و 

 مامایی

 )سردشت(

انگل اسالمی راد، زهرا، -1 امتحان کتبی پرسش و پاسخ

شناسی پزشکی برای 

دانشجویان پرستاری ، 

، نشر مامایی و بهداشت

 1393ویسنده، بهار ن

 

ارفع فریدون،کرم شناسی -2

پزشکی ، چاپ پنجم، 

 1386 -انتشارات  کشاورز

ترجمه  –اطهری عمید  -3

نوا براون، انگل شناسی 

پزشکی،  چاپ پنجم، نشر 

 1386آییژ، 

اورمزدی هرمزد، انگل  -4

شناسی پزشکی ، انتشارات 

جهاد دانشگاهی)ماجد(، 

1378 

5- Muller R, WORM 

UMAN DISEASE, AND H

.edition, CABI, 2002 nd2 

توکسوپال  5

 سما

تاریخچه و مشخصات مرفولوژیک این  -
انگل ها را بر اساس کتاب دکتر عمید 

 اطهری به طور کامل شرح دهد.
گونه های انگل که مولد بیماری در انسان   -

هستند را بر اساس کتاب دکتر عمید 
 اطهری به طور کامل شرح دهد.

این انگلها  را بر اساس کتاب چرخه زندگی  -
دکتر عمید اطهری به طور کامل شرح 

اسالیدهای  سخنرانی

 -آموزشی

ویدیو 

  -پروژکتور

دانشکده 

پرستاری و 

 مامایی

 )سردشت(

انگل اسالمی راد، زهرا، -1 امتحان کتبی پرسش و پاسخ

شناسی پزشکی برای 

دانشجویان پرستاری ، 

، نشر مامایی و بهداشت

 1393ر نویسنده، بها



 دهد.
تفاوت های گونه های انگل  را بر اساس  -

کتاب دکتر عمید اطهری به طور کامل 
 شرح دهد.

عالئم و نشانه های ناشی از این انگل ها را  -
بر اساس کتاب دکتر عمید اطهری به طور 

 کامل شرح دهد.
در گونه های  تفاوت نشانه های بیماری -

مختلف را بر اساس کتاب دکتر عمید 
 اطهری به طور کامل شرح دهد.

نحوه تشخیص بیماری را بر اساس کتاب  -
دکتر عمید اطهری به طور کامل شرح 

 دهد.
نحوه درمان این بیماری ها را بر اساس  -

کتاب دکتر عمید اطهری به طور کامل 
 شرح دهد.

نحوه پیشگیری از این  بیماری را  بر  -
اساس کتاب دکتر عمید اطهری به طور 

 کامل شرح دهد.
 

 

-  

  پرده نمایش

ارفع فریدون،کرم شناسی -2

پزشکی ، چاپ پنجم، 

 1386 -انتشارات  کشاورز

ترجمه  –اطهری عمید  -3

نوا براون، انگل شناسی 

پزشکی،  چاپ پنجم، نشر 

 1386آییژ، 

اورمزدی هرمزد، انگل  -4

شناسی پزشکی ، انتشارات 

جهاد دانشگاهی)ماجد(، 

1378 

5- Muller R, WORM 
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مقدمات   6

نماتودها و 

اکسيور و 

 آسکاريس

تاریخچه و مشخصات مرفولوژیک  -
نماتودها را بر اساس کتاب دکتر عمید 

 اطهری به طور کامل شرح دهد.
گونه های نماتودها که مولد بیماری در  -

انسان  هستند را بر اساس کتاب دکتر 
 .عمید اطهری به طور کامل شرح دهد

چرخه زندگی این انگلها  را بر اساس کتاب  -
دکتر عمید اطهری به طور کامل شرح 

 دهد.
تفاوت های گونه های انگل  را بر اساس  -

کتاب دکتر عمید اطهری به طور کامل 
 شرح دهد.

عالئم و نشانه های ناشی از این انگل ها را  -
بر اساس کتاب دکتر عمید اطهری به طور 

 کامل شرح دهد.
نه های بیماری در گونه های تفاوت نشا -

مختلف را بر اساس کتاب دکتر عمید 
 اطهری به طور کامل شرح دهد.

نحوه تشخیص بیماری را بر اساس کتاب  -

اسالیدهای  سخنرانی

 -آموزشی

ویدیو 

  -پروژکتور

 پرده نمایش

دانشکده 

پرستاری و 

 مامایی

 )سردشت(

انگل اسالمی راد، زهرا، -1 امتحان کتبی پرسش و پاسخ

شناسی پزشکی برای 

دانشجویان پرستاری ، 

، نشر مامایی و بهداشت

 1393ویسنده، بهار ن

 

ارفع فریدون،کرم شناسی -2

پزشکی ، چاپ پنجم، 

 1386 -انتشارات  کشاورز

ترجمه  –اطهری عمید  -3

نوا براون، انگل شناسی 



دکتر عمید اطهری به طور کامل شرح 
 دهد.

نحوه درمان این بیماری ها را بر اساس  -
کتاب دکتر عمید اطهری به طور کامل 

 شرح دهد.
یماری را  بر نحوه پیشگیری از این  ب -

اساس کتاب دکتر عمید اطهری به طور 
 کامل شرح دهد.

-  

پزشکی،  چاپ پنجم، نشر 

 1386آییژ، 

اورمزدی هرمزد، انگل  -4

شناسی پزشکی ، انتشارات 

جهاد دانشگاهی)ماجد(، 

1378 

5- Muller R, WORM 

UMAN DISEASE, AND H

.edition, CABI, 2002 nd2 

کرمهای   7

قالبدار و 

استرونژيلوئ

 يدس

تاریخچه و مشخصات مرفولوژیک این  -
انگل ها را بر اساس کتاب دکتر عمید 

 اطهری به طور کامل شرح دهد.
گونه های انگل که مولد بیماری در انسان   -

هستند را بر اساس کتاب دکتر عمید 
 شرح دهد.اطهری به طور کامل 

چرخه زندگی این انگلها  را بر اساس کتاب  -
دکتر عمید اطهری به طور کامل شرح 

 دهد.
تفاوت های گونه های انگل  را بر اساس  -

کتاب دکتر عمید اطهری به طور کامل 
 شرح دهد.

عالئم و نشانه های ناشی از این انگل ها را  -
بر اساس کتاب دکتر عمید اطهری به طور 

 کامل شرح دهد.
اوت نشانه های بیماری در گونه های تف -

مختلف را بر اساس کتاب دکتر عمید 
 اطهری به طور کامل شرح دهد.

نحوه تشخیص بیماری را بر اساس کتاب  -
دکتر عمید اطهری به طور کامل شرح 

 دهد.
نحوه درمان این بیماری ها را بر اساس  -

کتاب دکتر عمید اطهری به طور کامل 
 شرح دهد.

این  بیماری را  بر  نحوه پیشگیری از -
اساس کتاب دکتر عمید اطهری به طور 

 کامل شرح دهد.
 

اسالیدهای  سخنرانی

 -آموزشی

ویدیو 

  -پروژکتور

 پرده نمایش

دانشکده 

پرستاری و 

 مامایی

 )سردشت(

انگل اسالمی راد، زهرا، -1 امتحان کتبی پرسش و پاسخ

شناسی پزشکی برای 

دانشجویان پرستاری ، 

، نشر شتمامایی و بهدا

 1393نویسنده، بهار 

 

ارفع فریدون،کرم شناسی -2

پزشکی ، چاپ پنجم، 

 1386 -انتشارات  کشاورز

ترجمه  –اطهری عمید  -3

نوا براون، انگل شناسی 

پزشکی،  چاپ پنجم، نشر 

 1386آییژ، 

اورمزدی هرمزد، انگل  -4

شناسی پزشکی ، انتشارات 

جهاد دانشگاهی)ماجد(، 

1378 

5- Muller R, WORM 



 

-  

AND HUMAN DISEASE, 

.edition, CABI, 2002 nd2 

   -        

 تقسيم مي شود. ويژه رفتاریيک هدف کلي نگارش شده و سپس به چند هدف الهدف کلي  در واقع نشان دهنده هدف اصلي آن جلسه تدريس خواهد بود که اصو 

  و در حيطه های شناختي ، عاطفي و روان حرکتي طراحي مي شود.اين اهداف در تعيين متد و وسايل آموزشي موثر مي باشند.رفتاری دارای فعل رفتاری ، معيار، محتوا و شرايط بوده اهداف ويژه 


