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 بخش ب:

شماره 

 جلسه

تاريخ و زمان 

 جلسه

هدف کلی 

 جلسه

اهداف ويژه رفتاري)بر اساس سه حيطه                   

 اهداف آموزشی: شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

روش 

 ياددهی 

وسايل 

 آموزشی

محل 

 تدريس

فعاليت هاي 

 ياددهی

 منابع تدريس شيوه ارزشيابی

  درصد متد

1  

22/6/94 

آشنايی با 

 ،کليات

تعاريف و 

مقدمات 

انگل 

شناسی و 

تک ياخته 

 شناسی

زيستی را بر اساس کتاب دکتر هرمزد مانواع ه -1

 اورمزدي به طور کامل شرح دهد.

زندگی انگلی را بر اساس  کتاب دکتر هرمزد  -2

 اورمزدي به طور کامل شرح دهد.

انواع انگل ها را بر اسا س کتاب دکتر هرمزد  -3

 اورمزدي به طور کامل شرح دهد.

تعريف ميزبان را بر اساس کتاب دکتر هرمزد  -4

 اورمزدي به طور کامل شرح دهد.

انواع ميزبان ها را بر اساس کتاب دکتر  -5

 فريدون ارفع به طور کامل شرح دهد.

تقسيم بندي انگل ها را بر اساس کتب دکتر  -6

فريدون ارفع و دکتر هرمزد اورمزدي به طور 

 

 سخنرانی 

 

 

ويدئوپروژکتور

پرده نمايش   ،

 و

اساليدهاي 

 آموزشی

 

کالس 

دانشکده 

 پيراپزشکی

 

 پرسش و پاسخ

 

 امنحان کتبی

انگل اورمزدي هرمزد،  -1

پزشکی، جلد اول، شناسی 

 ، 1376 نشر ماجد

گروه اساتيد دانشگاه  -2

تک ياخته شناسی  تهران، 

؛ انتشارات دانشگاه 

 ؛1386تهران



 دهد.کامل شرح 

2  

29/6/94 

 

 

 آميب ها

را گونه هاي مولد بيماري در انسان و حيوان  -1

تک ياخته شناسی گروه  کتاببر اساس 

به طور کامل شرح اساتيد دانشگاه تهران  

 دهد.

تک را بر اسا س کتاب چرخه زندگی انگل  -2

به ياخته شناسی گروه اساتيد دانشگاه تهران  

 طور کامل شرح دهد.

تک ياخته کتاب را بر اساس بيماريزايی انگل  -3

به طور شناسی گروه اساتيد دانشگاه تهران  

 کامل شرح دهد.

را بر عالئم و نشانه هاي ناشی از اين انگل  -4

تک ياخته شناسی گروه اساتيد اساس کتاب 

 به طور کامل شرح دهد.دانشگاه تهران  

را بر مصونيت ايجاد شده بر عليه اين انگل  -5

د تک ياخته شناسی گروه اساتياساس کتب 

و دکتر هرمزد اورمزدي به دانشگاه تهران  

 طور کامل شرح دهد.

را بر اساس  نحوه تشخيص بيماري و اين انگل -6

تک ياخته شناسی گروه اساتيد دانشگاه کتب 

و دکتر هرمزد اورمزدي به طور کامل تهران  

 شرح دهد.

تک ياخته شناسی را بر اساس  نحوه درمان آن -7

دکتر هرمزد و گروه اساتيد دانشگاه تهران  

 اورمزدي به طور کامل شرح دهد.

تک را بر اساس کتب  نحوه پيشگيري از انگل -8

و ياخته شناسی گروه اساتيد دانشگاه تهران  

 دکتر هرمزد اورمزدي به طور کامل شرح دهد.

 

 

 سخنرانی 

 

 

ويدئوپروژکتور

پرده نمايش   ،

 و

اساليدهاي 

 آموزشی

 

کالس 

دانشکده 

 پيراپزشکی

 

 پرسش و پاسخ

 

 امنحان کتبی

انگل اورمزدي هرمزد،  -1

پزشکی، جلد اول، شناسی 

 ، 1376 نشر ماجد

گروه اساتيد دانشگاه  -2

تک ياخته شناسی  تهران، 

؛ انتشارات دانشگاه 

 ؛1386تهران

3  

5/7/94 

 

 

تاژکداران 

را گونه هاي مولد بيماري در انسان و حيوان  -1

ی گروه تک ياخته شناس کتاببر اساس 

به طور کامل شرح اساتيد دانشگاه تهران  

 دهد.

 

 سخنرانی 

 

ويدئوپروژکتور

پرده نمايش   ،

 

کالس 

دانشکده 

 

 پرسش و پاسخ

 

 امنحان کتبی

انگل اورمزدي هرمزد،  -1

پزشکی، جلد اول، شناسی 

 ، 1376 نشر ماجد



گوارشی و 

 تناسلی

تک را بر اسا س کتاب چرخه زندگی انگل  -2

به ياخته شناسی گروه اساتيد دانشگاه تهران  

 طور کامل شرح دهد.

تک ياخته را بر اساس کتاب بيماريزايی انگل  -3

به طور شناسی گروه اساتيد دانشگاه تهران  

 کامل شرح دهد.

را بر اي ناشی از اين انگل عالئم و نشانه ه -4

تک ياخته شناسی گروه اساتيد اساس کتاب 

 به طور کامل شرح دهد.دانشگاه تهران  

را بر مصونيت ايجاد شده بر عليه اين انگل  -5

تک ياخته شناسی گروه اساتيد اساس کتب 

و دکتر هرمزد اورمزدي به دانشگاه تهران  

 طور کامل شرح دهد.

را بر اساس  انگلنحوه تشخيص بيماري و اين  -6

تک ياخته شناسی گروه اساتيد دانشگاه کتب 

و دکتر هرمزد اورمزدي به طور کامل تهران  

 شرح دهد.

تک ياخته را بر اساس  نحوه درمان آن -7

و دکتر شناسی گروه اساتيد دانشگاه تهران  

 هرمزد اورمزدي به طور کامل شرح دهد.

تک را بر اساس کتب  نحوه پيشگيري از انگل -8

و ه شناسی گروه اساتيد دانشگاه تهران  ياخت

دکتر هرمزد اورمزدي به طور کامل شرح 

 دهد.

 

 و 

اساليدهاي 

 آموزشی

ساتيد دانشگاه گروه ا -2 پيراپزشکی

تک ياخته شناسی  تهران، 

؛ انتشارات دانشگاه 

 ؛1386تهران

4  

12/7/94 

 

تاژکداران 

خونی و 

 نسجی

 ليشمانيا(

را گونه هاي مولد بيماري در انسان و حيوان  -1

تک ياخته شناسی گروه  کتاببر اساس 

به طور کامل شرح اساتيد دانشگاه تهران  

 دهد.

تک کتاب  را بر اسا سچرخه زندگی انگل  -2

به ياخته شناسی گروه اساتيد دانشگاه تهران  

 طور کامل شرح دهد.

تک ياخته را بر اساس کتاب بيماريزايی انگل  -3

 

 سخنرانی 

 

 

ويدئوپروژکتور

پرده نمايش   ،

 و

اساليدهاي 

 آموزشی

 

کالس 

دانشکده 

 پيراپزشکی

 

 پرسش و پاسخ

 

 امنحان کتبی

انگل اورمزدي هرمزد،  -1

پزشکی، جلد اول، شناسی 

 ، 1376 نشر ماجد

گروه اساتيد دانشگاه  -2

تک ياخته شناسی  تهران، 

؛ انتشارات دانشگاه 



به طور شناسی گروه اساتيد دانشگاه تهران  

 کامل شرح دهد.

را بر عالئم و نشانه هاي ناشی از اين انگل  -4

تک ياخته شناسی گروه اساتيد اساس کتاب 

 به طور کامل شرح دهد. دانشگاه تهران 

را بر مصونيت ايجاد شده بر عليه اين انگل  -5

تک ياخته شناسی گروه اساتيد اساس کتب 

و دکتر هرمزد اورمزدي به دانشگاه تهران  

 طور کامل شرح دهد.

را بر اساس  نحوه تشخيص بيماري و اين انگل -6

تک ياخته شناسی گروه اساتيد دانشگاه کتب 

رمزدي به طور کامل و دکتر هرمزد اوتهران  

 شرح دهد.

تک ياخته را بر اساس  نحوه درمان آن -7

و دکتر شناسی گروه اساتيد دانشگاه تهران  

 هرمزد اورمزدي به طور کامل شرح دهد.

تک را بر اساس کتب  نحوه پيشگيري از انگل -8

و ياخته شناسی گروه اساتيد دانشگاه تهران  

دکتر هرمزد اورمزدي به طور کامل شرح 

 دهد.

 

 ؛1386تهران

5  

19/7/94 

 

ادامه 

تاژکداران 

خونی و 

 نسجی

)تريپانوزو

 م(

را گونه هاي مولد بيماري در انسان و حيوان  -1

تک ياخته شناسی گروه  کتاببر اساس 

به طور کامل شرح اساتيد دانشگاه تهران  

 دهد.

تک را بر اسا س کتاب چرخه زندگی انگل  -2

به ياخته شناسی گروه اساتيد دانشگاه تهران  

 طور کامل شرح دهد.

تک ياخته را بر اساس کتاب بيماريزايی انگل  -3

به طور شناسی گروه اساتيد دانشگاه تهران  

 کامل شرح دهد.

را بر عالئم و نشانه هاي ناشی از اين انگل  -4

تک ياخته شناسی گروه اساتيد اساس کتاب 

 

 سخنرانی 

 

 

ويدئوپروژکتور

پرده نمايش   ،

 و

اساليدهاي 

 آموزشی

 

کالس 

شکده دان

 پيراپزشکی

 

 پرسش و پاسخ

 

 امنحان کتبی

انگل اورمزدي هرمزد،  -1

پزشکی، جلد اول، شناسی 

 ، 1376 نشر ماجد

گروه اساتيد دانشگاه  -2

تک ياخته شناسی  تهران، 

؛ انتشارات دانشگاه 

 ؛1386تهران



 به طور کامل شرح دهد.دانشگاه تهران  

را بر مصونيت ايجاد شده بر عليه اين انگل  -5

تک ياخته شناسی گروه اساتيد تب اساس ک

و دکتر هرمزد اورمزدي به دانشگاه تهران  

 طور کامل شرح دهد.

را بر اساس  نحوه تشخيص بيماري و اين انگل -6

تک ياخته شناسی گروه اساتيد دانشگاه کتب 

و دکتر هرمزد اورمزدي به طور کامل تهران  

 شرح دهد.

تک ياخته شناسی را بر اساس  نحوه درمان آن -7

و دکتر هرمزد روه اساتيد دانشگاه تهران  گ

 اورمزدي به طور کامل شرح دهد.

تک را بر اساس کتب  نحوه پيشگيري از انگل -8

و ياخته شناسی گروه اساتيد دانشگاه تهران  

 دکتر هرمزد اورمزدي به طور کامل شرح دهد.

 

6  

26/7/94 

 

 کوکسيديا

)توکسوپال

 سما( 

را گونه هاي مولد بيماري در انسان و حيوان  -1

تک ياخته شناسی گروه  کتاببر اساس 

به طور کامل شرح اساتيد دانشگاه تهران  

 دهد.

تک را بر اسا س کتاب چرخه زندگی انگل  -2

به ياخته شناسی گروه اساتيد دانشگاه تهران  

 طور کامل شرح دهد.

تک ياخته را بر اساس کتاب بيماريزايی انگل  -3

به طور شناسی گروه اساتيد دانشگاه تهران  

 ل شرح دهد.کام

را بر عالئم و نشانه هاي ناشی از اين انگل  -4

تک ياخته شناسی گروه اساتيد اساس کتاب 

 به طور کامل شرح دهد.دانشگاه تهران  

را بر مصونيت ايجاد شده بر عليه اين انگل  -5

تک ياخته شناسی گروه اساتيد اساس کتب 

و دکتر هرمزد اورمزدي به دانشگاه تهران  

 .طور کامل شرح دهد

 

 سخنرانی 

 

 

ويدئوپروژکتور

پرده نمايش   ،

 و

اساليدهاي 

 آموزشی

 

کالس 

دانشکده 

 پيراپزشکی

 

 پرسش و پاسخ

 

 امنحان کتبی

انگل اورمزدي هرمزد،  -1

 پزشکی، جلد اول،شناسی 

 ، 1376 نشر ماجد

گروه اساتيد دانشگاه  -2

تک ياخته شناسی  تهران، 

؛ انتشارات دانشگاه 

 ؛1386تهران



را بر اساس  نحوه تشخيص بيماري و اين انگل -6

تک ياخته شناسی گروه اساتيد دانشگاه کتب 

و دکتر هرمزد اورمزدي به طور کامل تهران  

 شرح دهد.

تک ياخته را بر اساس  نحوه درمان آن -7

و دکتر شناسی گروه اساتيد دانشگاه تهران  

 هرمزد اورمزدي به طور کامل شرح دهد.

تک را بر اساس کتب  نگلنحوه پيشگيري از ا -8

و ياخته شناسی گروه اساتيد دانشگاه تهران  

دکتر هرمزد اورمزدي به طور کامل شرح 

 دهد.

 

7  

3/8/94 

 

 کوکسيديا

)کريپتوسپ

وريديوم، 

ايزوسپورا 

و 

سارکوسي

 ست(

را گونه هاي مولد بيماري در انسان و حيوان  -1

تک ياخته شناسی گروه  کتاببر اساس 

ر کامل شرح به طواساتيد دانشگاه تهران  

 دهد.

تک را بر اسا س کتاب چرخه زندگی انگل  -2

به ياخته شناسی گروه اساتيد دانشگاه تهران  

 طور کامل شرح دهد.

تک ياخته را بر اساس کتاب بيماريزايی انگل  -3

به طور شناسی گروه اساتيد دانشگاه تهران  

 کامل شرح دهد.

را بر عالئم و نشانه هاي ناشی از اين انگل  -4

تک ياخته شناسی گروه اساتيد ب اساس کتا

 به طور کامل شرح دهد.دانشگاه تهران  

را بر مصونيت ايجاد شده بر عليه اين انگل  -5

تک ياخته شناسی گروه اساتيد اساس کتب 

و دکتر هرمزد اورمزدي به دانشگاه تهران  

 طور کامل شرح دهد.

را بر اساس  نحوه تشخيص بيماري و اين انگل -6

گروه اساتيد دانشگاه  تک ياخته شناسیکتب 

و دکتر هرمزد اورمزدي به طور کامل تهران  

 شرح دهد.

 

 سخنرانی 

 

 

ويدئوپروژکتور

پرده نمايش   ،

 و

اساليدهاي 

 آموزشی

 

کالس 

دانشکده 

 پيراپزشکی

 

 پرسش و پاسخ

 

 امنحان کتبی

انگل اورمزدي هرمزد،  -1

پزشکی، جلد اول، شناسی 

 ، 1376 نشر ماجد

گروه اساتيد دانشگاه  -2

ی  تک ياخته شناستهران، 

؛ انتشارات دانشگاه 

 ؛1386تهران



تک ياخته را بر اساس  نحوه درمان آن -7

و دکتر شناسی گروه اساتيد دانشگاه تهران  

 هرمزد اورمزدي به طور کامل شرح دهد.

تک را بر اساس کتب  نحوه پيشگيري از انگل -8

و  ياخته شناسی گروه اساتيد دانشگاه تهران 

دکتر هرمزد اورمزدي به طور کامل شرح 

 دهد.

 

8  

10/8/94 

 

پالسموديو

 م

را گونه هاي مولد بيماري در انسان و حيوان  -1

تک ياخته شناسی گروه  کتاببر اساس 

به طور کامل شرح اساتيد دانشگاه تهران  

 دهد.

تک را بر اسا س کتاب چرخه زندگی انگل  -2

به ياخته شناسی گروه اساتيد دانشگاه تهران  

 کامل شرح دهد.طور 

تک ياخته را بر اساس کتاب بيماريزايی انگل  -3

به طور شناسی گروه اساتيد دانشگاه تهران  

 کامل شرح دهد.

را بر عالئم و نشانه هاي ناشی از اين انگل  -4

تک ياخته شناسی گروه اساتيد اساس کتاب 

 به طور کامل شرح دهد.دانشگاه تهران  

را بر  مصونيت ايجاد شده بر عليه اين انگل -5

تک ياخته شناسی گروه اساتيد اساس کتب 

و دکتر هرمزد اورمزدي به دانشگاه تهران  

 طور کامل شرح دهد.

را بر اساس  نحوه تشخيص بيماري و اين انگل -6

تک ياخته شناسی گروه اساتيد دانشگاه کتب 

و دکتر هرمزد اورمزدي به طور کامل تهران  

 شرح دهد.

ياخته تک را بر اساس  نحوه درمان آن -7

و دکتر شناسی گروه اساتيد دانشگاه تهران  

 هرمزد اورمزدي به طور کامل شرح دهد.

تک را بر اساس کتب  نحوه پيشگيري از انگل -8

 

 سخنرانی 

 

 

ويدئوپروژکتور

پرده نمايش   ،

 و

اساليدهاي 

 زشیآمو

 

کالس 

دانشکده 

 پيراپزشکی

 

 پرسش و پاسخ

 

 امنحان کتبی

انگل اورمزدي هرمزد،  -1

پزشکی، جلد اول، شناسی 

 ، 1376 نشر ماجد

گروه اساتيد دانشگاه  -2

تک ياخته شناسی  تهران، 

؛ انتشارات دانشگاه 

 ؛1386تهران



و ياخته شناسی گروه اساتيد دانشگاه تهران  

دکتر هرمزد اورمزدي به طور کامل شرح 

 دهد.

 

9  

17/8/94 

 

ادامه 

پالسموديو

 م

را ان گونه هاي مولد بيماري در انسان و حيو -1

تک ياخته شناسی گروه  کتاببر اساس 

به طور کامل شرح اساتيد دانشگاه تهران  

 دهد.

تک را بر اسا س کتاب چرخه زندگی انگل  -2

به ياخته شناسی گروه اساتيد دانشگاه تهران  

 طور کامل شرح دهد.

تک ياخته را بر اساس کتاب بيماريزايی انگل  -3

ور به طشناسی گروه اساتيد دانشگاه تهران  

 کامل شرح دهد.

را بر عالئم و نشانه هاي ناشی از اين انگل  -4

تک ياخته شناسی گروه اساتيد اساس کتاب 

 به طور کامل شرح دهد.دانشگاه تهران  

را بر مصونيت ايجاد شده بر عليه اين انگل  -5

تک ياخته شناسی گروه اساتيد اساس کتب 

و دکتر هرمزد اورمزدي به دانشگاه تهران  

 رح دهد.طور کامل ش

را بر اساس  نحوه تشخيص بيماري و اين انگل -6

تک ياخته شناسی گروه اساتيد دانشگاه کتب 

و دکتر هرمزد اورمزدي به طور کامل تهران  

 شرح دهد.

تک ياخته را بر اساس  نحوه درمان آن -7

و دکتر شناسی گروه اساتيد دانشگاه تهران  

 هرمزد اورمزدي به طور کامل شرح دهد.

تک را بر اساس کتب  ي از انگلنحوه پيشگير -8

و ياخته شناسی گروه اساتيد دانشگاه تهران  

دکتر هرمزد اورمزدي به طور کامل شرح 

 دهد.

 

 

 سخنرانی 

 

 

ويدئوپروژکتور

پرده نمايش   ،

 و

اساليدهاي 

 آموزشی

 

کالس 

دانشکده 

 پيراپزشکی

 

 پرسش و پاسخ

 

 امنحان کتبی

انگل اورمزدي هرمزد،  -1

د اول، پزشکی، جلشناسی 

 ، 1376 نشر ماجد

گروه اساتيد دانشگاه  -2

تک ياخته شناسی  تهران، 

؛ انتشارات دانشگاه 

 ؛1386تهران
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