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  عنوان درس پيش نياز:

 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 

فعاليت هاي  محل تدريس وسايل آموزشی

 ياددهی

 منابع تدريس شيوه ارزشيابی

  درصد متد

آشنايی با   1

کليات درس 

 انگل شناسی

 

زد انواع هنزيستی را بر اساس کتاب دکتر هرم -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.

را بر اساس کتاب دکتر فريدون  انواع ميزبان ها -5

 ارفع به طور کامل شرح دهد.

تقسيم بندي انگل ها را بر اساس کتب دکتر  -6

فريدون ارفع و دکتر هرمزد اورمزدي به طور کامل 

 شرح دهد.

 

 سخنرانی 

 

اساليدهاي 

 و آموزشی

ويدئوپروژکتور، 

 پرده نمايش 

 

دانشکده 

 -پزشکی

 سردشت

ارفع فریدون،کرم شناسي -1 امتحان کتبی پرسش و پاسخ

پزشکي ، چاپ پنجم، 

 1386 -انتشارات  کشاورز

ترجمه  –اطهری عمید  -2

، انگل شناسي مارکل ووگ 

پزشکي،  چاپ پنجم، نشر 

 1386آییژ، 

اورمزدی هرمزد، انگل  -3

شناسي پزشکي ، انتشارات 

جهاد دانشگاهي)ماجد(، 



 

 

 

1378 

4- Muller R, WORM 

AND HUMAN DISEASE, 

.ition, CABI, 2002ed nd2 

انگل اسالمي راد، زهرا،  -4

شناسي پزشکي برای 

دانشجویان پرستاری ، 

، نشر مامایي و بهداشت

 1393نویسنده، بهار 

 

ترماتودهاي   2

 کبدي

تاريخچه و مشخصات مرفولوژيک ترماتودها را بر  -1

اساس کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل 

 شرح دهد.

ولد بيماري در انسان  گونه هاي ترماتودها که م -2

هستند را بر اساس کتاب دکتر عميد اطهري به 

 طور کامل شرح دهد.

چرخه زندگی اين انگلها  را بر اساس کتاب دکتر  -3

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

تفاوت هاي گونه هاي انگل را بر اساس کتاب دکتر  -4

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

نگل ها را بر اساس عالئم و نشانه هاي ناشی از اين ا -5

 کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

تفاوت نشانه هاي بيماري در گونه هاي مختلف را  -6

بر اساس کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل 

 شرح دهد.

نحوه تشخيص بيماري را بر اساس کتاب دکتر  -7

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

اساس کتاب دکتر نحوه درمان اين بيماري ها را بر  -8

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

نحوه پيشگيري از اين  بيماري را  بر اساس کتاب  -9

 به طور کامل شرح دهد. اسالمیدکتر 

 

 

 سخنرانی 

 

اساليدهاي 

 و آموزشی

ويدئوپروژکتور، 

 پرده نمايش 

 

دانشکده 

 -پزشکی

 سردشت

ارفع فریدون،کرم شناسي -1 امتحان کتبی پرسش و پاسخ

چاپ پنجم،  پزشکي ،

 1386 -انتشارات  کشاورز

ترجمه  –اطهری عمید  -2

، انگل شناسي مارکل ووگ

پزشکي،  چاپ پنجم، نشر 

 1386آییژ، 

اورمزدی هرمزد، انگل  -3

شناسي پزشکي ، انتشارات 

جهاد دانشگاهي)ماجد(، 

1378 

4- Muller R, WORM 

AND HUMAN DISEASE, 

.edition, CABI, 2002 nd2 

انگل اد، زهرا، اسالمي ر -4

شناسي پزشکي برای 

دانشجویان پرستاری ، 



، نشر مامایي و بهداشت

 1393نویسنده، بهار 

 

ترماتودهاي   3

خونی 

)شيستوزوما

ها( و ريوي و 

 رود هاي

 

تاريخچه و مشخصات مرفولوژيک ترماتودها را بر  -1

اساس کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل شرح 

 دهد.

مولد بيماري در انسان   گونه هاي ترماتودها که -2

هستند را بر اساس کتاب دکتر عميد اطهري به 

 طور کامل شرح دهد.

چرخه زندگی اين انگلها  را بر اساس کتاب دکتر  -3

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

تفاوت هاي گونه هاي انگل را بر اساس کتاب دکتر  -4

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

انگل ها را بر اساس  عالئم و نشانه هاي ناشی از اين -5

 کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

تفاوت نشانه هاي بيماري در گونه هاي مختلف را  -6

بر اساس کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل 

 شرح دهد.

نحوه تشخيص بيماري را بر اساس کتاب دکتر  -7

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

ر اساس کتاب دکتر نحوه درمان اين بيماري ها را ب -8

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

نحوه پيشگيري از اين  بيماري را  بر اساس کتاب  -9

 به طور کامل شرح دهد. اسالمیدکتر 

 
 

 سخنرانی 

 

اساليدهاي 

 و آموزشی

ويدئوپروژکتور، 

 پرده نمايش 

 

دانشکده 

 -پزشکی

 سردشت

ارفع فریدون،کرم شناسي -1 امتحان کتبی پرسش و پاسخ

، چاپ پنجم،  پزشکي

 1386 -انتشارات  کشاورز

ترجمه  –اطهری عمید  -2

، انگل شناسي مارکل ووگ

پزشکي،  چاپ پنجم، نشر 

 1386آییژ، 

اورمزدی هرمزد، انگل  -3

شناسي پزشکي ، انتشارات 

جهاد دانشگاهي)ماجد(، 

1378 

4- Muller R, WORM 

AND HUMAN DISEASE, 

.edition, CABI, 2002 nd2 

انگل راد، زهرا،  اسالمي -4

شناسي پزشکي برای 

دانشجویان پرستاری ، 

، نشر مامایي و بهداشت

 1393نویسنده، بهار 

 

مقدمات   4

سستودها و 

 تنياها

را بر  سستودهاتاريخچه و مشخصات مرفولوژيک  -1

اساس کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل شرح 

 دهد.

که مولد بيماري در انسان  هستند  سستودگونه هاي -2

را بر اساس کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل 

 سخنرانی 

 

اساليدهاي 

 و آموزشی

ويدئوپروژکتور، 

دانشکده 

 -پزشکی

 سردشت

ارفع فریدون،کرم شناسي -1 امتحان کتبی پرسش و پاسخ

پزشکي ، چاپ پنجم، 

 1386 -انتشارات  کشاورز



 شرح دهد.

چرخه زندگی اين انگلها  را بر اساس کتاب دکتر  -3

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

تفاوت هاي گونه هاي انگل را بر اساس کتاب دکتر  -4

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

عالئم و نشانه هاي ناشی از اين انگل ها را بر اساس  -5

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد. کتاب دکتر

تفاوت نشانه هاي بيماري در گونه هاي مختلف را  -6

بر اساس کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل 

 شرح دهد.

نحوه تشخيص بيماري را بر اساس کتاب دکتر  -7

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

نحوه درمان اين بيماري ها را بر اساس کتاب دکتر  -8

 ر کامل شرح دهد.به طو اسالمی

نحوه پيشگيري از اين  بيماري را  بر اساس کتاب  -9

 به طور کامل شرح دهد. اسالمیدکتر 

 

 

 پرده نمايش 

 

ترجمه  –اطهری عمید  -2

براون، انگل  مارکل ووگ

شناسي پزشکي،  چاپ 

 1386پنجم، نشر آییژ، 

اورمزدی هرمزد، انگل  -3

شناسي پزشکي ، انتشارات 

جهاد دانشگاهي)ماجد(، 

1378 

4- Muller R, WORM 

AND HUMAN DISEASE, 

edition, CABI, 2002 nd2 

 

انگل اسالمي راد، زهرا،  -4

پزشکي برای شناسي 

دانشجویان پرستاری ، 

، نشر مامایي و بهداشت

 1393نویسنده، بهار 

. 

5  

 

اکينوکوک 

ها و ساير 

 سستودها

ا را بر اکينوکوکهتاريخچه و مشخصات مرفولوژيک  -1

اساس کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل شرح 

 دهد.

که مولد بيماري در انسان   اکينوکوکگونه هاي  -2

کتاب دکتر عميد اطهري به هستند را بر اساس 

 طور کامل شرح دهد.

چرخه زندگی اين انگلها  را بر اساس کتاب دکتر  -3

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

تفاوت هاي گونه هاي انگل را بر اساس کتاب دکتر  -4

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

عالئم و نشانه هاي ناشی از اين انگل ها را بر اساس  -5

 به طور کامل شرح دهد. کتاب دکتر عميد اطهري

تفاوت نشانه هاي بيماري در گونه هاي مختلف را  -6

 سخنرانی 

 

اساليدهاي 

 و آموزشی

ويدئوپروژکتور، 

 پرده نمايش 

 

دانشکده 

 -پزشکی

 سردشت

ارفع فریدون،کرم شناسي -1 امتحان کتبی پرسش و پاسخ

پزشکي ، چاپ پنجم، 

 1386 -انتشارات  کشاورز

ترجمه  –طهری عمید ا -2

، انگل شناسي مارکل ووگ

پزشکي،  چاپ پنجم، نشر 

 1386آییژ، 

اورمزدی هرمزد، انگل  -3

شناسي پزشکي ، انتشارات 



بر اساس کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل 

 شرح دهد.

نحوه تشخيص بيماري را بر اساس کتاب دکتر  -7

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

نحوه درمان اين بيماري ها را بر اساس کتاب دکتر  -8

 دهد.به طور کامل شرح  اسالمی

نحوه پيشگيري از اين  بيماري را  بر اساس کتاب  -9

 به طور کامل شرح دهد. اسالمیدکتر 

 

 

جهاد دانشگاهي)ماجد(، 

1378 

4- Muller R, 

WORM AND 

HUMAN 

 ndDISEASE, 2

edition, CABI, 

2002. 

 

انگل اسالمي راد، زهرا،  -4

شناسي پزشکي برای 

ویان پرستاری ، دانشج

، نشر مامایي و بهداشت

 1393نویسنده، بهار 

 

مقدمات   6

 –نماتودها 

آسکاريس و 

VLM 

را بر  نماتودهاتاريخچه و مشخصات مرفولوژيک  -1

اساس کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل شرح 

 دهد.

ا که مولد بيماري در انسان  نماتودگونه هاي  -2

طهري به هستند را بر اساس کتاب دکتر عميد ا

 طور کامل شرح دهد.

چرخه زندگی اين انگلها  را بر اساس کتاب دکتر  -3

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

تفاوت هاي گونه هاي انگل را بر اساس کتاب دکتر  -4

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

عالئم و نشانه هاي ناشی از اين انگل ها را بر اساس  -5

 دهد. کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل شرح

تفاوت نشانه هاي بيماري در گونه هاي مختلف را  -6

بر اساس کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل 

 شرح دهد.

نحوه تشخيص بيماري را بر اساس کتاب دکتر  -7

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

 سخنرانی 

 

اساليدهاي 

 و آموزشی

ويدئوپروژکتور، 

 پرده نمايش 

 

دانشکده 

 -پزشکی

 سردشت

ارفع فریدون،کرم شناسي -1 امتحان کتبی پرسش و پاسخ

پزشکي ، چاپ پنجم، 

 1386 -انتشارات  کشاورز

مه ترج –اطهری عمید  -2

، انگل شناسي مارکل ووگ

پزشکي،  چاپ پنجم، نشر 

 1386آییژ، 

اورمزدی هرمزد، انگل  -3

شناسي پزشکي ، انتشارات 

جهاد دانشگاهي)ماجد(، 

1378 

4- Muller R, 



نحوه درمان اين بيماري ها را بر اساس کتاب دکتر  -8

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

ي از اين  بيماري را  بر اساس کتاب نحوه پيشگير -9

 به طور کامل شرح دهد. اسالمیدکتر 

 

 

 

WORM AND 

HUMAN DISEASE, 

edition, CABI,  nd2

2002. 

انگل اسالمي راد، زهرا،  -4

شناسي پزشکي برای 

دانشجویان پرستاری ، 

، نشر امایي و بهداشتم

 1393نویسنده، بهار 

 

تريکوسفال ،   7

 اکسيور 

تريکوسفال و تاريخچه و مشخصات مرفولوژيک  -1

را بر اساس کتاب دکتر عميد اطهري به  اکسيور

 طور کامل شرح دهد.

که مولد بيماري در  يکوسفال و اکسيورگونه هاي تر -2

انسان  هستند را بر اساس کتاب دکتر عميد 

 طور کامل شرح دهد. اطهري به

چرخه زندگی اين انگلها  را بر اساس کتاب دکتر  -3

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

تفاوت هاي گونه هاي انگل را بر اساس کتاب دکتر  -4

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

عالئم و نشانه هاي ناشی از اين انگل ها را بر اساس  -5

 کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

فاوت نشانه هاي بيماري در گونه هاي مختلف را ت -6

بر اساس کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل 

 شرح دهد.

نحوه تشخيص بيماري را بر اساس کتاب دکتر  -7

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

نحوه درمان اين بيماري ها را بر اساس کتاب دکتر  -8

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

ن  بيماري را  بر اساس کتاب نحوه پيشگيري از اي -9

 به طور کامل شرح دهد. اسالمیدکتر 

 

 

 سخنرانی 

 

اساليدهاي 

 و آموزشی

ويدئوپروژکتور، 

 پرده نمايش 

 

دانشکده 

 -پزشکی

 سردشت

ارفع فریدون،کرم شناسي -1 امتحان کتبی پرسش و پاسخ

پزشکي ، چاپ پنجم، 

 1386 -انتشارات  کشاورز

ترجمه  –اطهری عمید  -2

، انگل شناسي ووگ مارکل

پزشکي،  چاپ پنجم، نشر 

 1386آییژ، 

اورمزدی هرمزد، انگل  -3

شناسي پزشکي ، انتشارات 

جهاد دانشگاهي)ماجد(، 

1378 

4- Muller R, 

WORM AND 

HUMAN DISEASE, 

edition, CABI,  nd2

2002. 

 



انگل اسالمي راد، زهرا،  -4

شناسي پزشکي برای 

دانشجویان پرستاری ، 

، نشر بهداشت مامایي و

 1393نویسنده، بهار 

 

8  

 

کرم هاي 

قالبدار، 

CLM  و

استرونژيلوئي

 دس

کرم هاي قالبدار ات مرفولوژيک تاريخچه و مشخص -1

را بر اساس کتاب دکتر عميد  و استرونژيلوئيدس

 اطهري به طور کامل شرح دهد.

که مولد بيماري در انسان   مختلفگونه هاي  -2

عميد اطهري به هستند را بر اساس کتاب دکتر 

 طور کامل شرح دهد.

چرخه زندگی اين انگلها  را بر اساس کتاب دکتر  -3

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

تفاوت هاي گونه هاي انگل را بر اساس کتاب دکتر  -4

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

عالئم و نشانه هاي ناشی از اين انگل ها را بر اساس  -5

 مل شرح دهد.کتاب دکتر عميد اطهري به طور کا

تفاوت نشانه هاي بيماري در گونه هاي مختلف را  -6

بر اساس کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل 

 شرح دهد.

نحوه تشخيص بيماري را بر اساس کتاب دکتر  -7

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

نحوه درمان اين بيماري ها را بر اساس کتاب دکتر  -8

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

نحوه پيشگيري از اين  بيماري را  بر اساس کتاب  -9

 به طور کامل شرح دهد. اسالمیدکتر 

 

 

 سخنرانی 

 

اساليدهاي 

 و آموزشی

ويدئوپروژکتور، 

 پرده نمايش 

 

دانشکده 

 -پزشکی

 سردشت

ارفع فریدون،کرم شناسي -1 امتحان کتبی پرسش و پاسخ

پزشکي ، چاپ پنجم، 

 1386 -انتشارات  کشاورز

ترجمه  –عمید اطهری  -2

، انگل شناسي مارکل ووگ

پزشکي،  چاپ پنجم، نشر 

 1386آییژ، 

اورمزدی هرمزد، انگل  -3

شناسي پزشکي ، انتشارات 

جهاد دانشگاهي)ماجد(، 

1378 

4- Muller R, 

WORM AND 

HUMAN 

 ndDISEASE, 2

edition, CABI, 

2002. 

 

انگل اسالمي راد، زهرا،  -4

شناسي پزشکي برای 

پرستاری ، دانشجویان 



، نشر مامایي و بهداشت

 1393نویسنده، بهار 

 

نماتودهاي   9

بافتی 

)فيلرها( ، 

 تريشين

 تريشين و فيلرهاات مرفولوژيک تاريخچه و مشخص -1

را بر اساس کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل 

 شرح دهد.

که مولد بيماري در انسان   مختلفگونه هاي  -2

اطهري به  هستند را بر اساس کتاب دکتر عميد

 طور کامل شرح دهد.

چرخه زندگی اين انگلها  را بر اساس کتاب دکتر  -3

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

تفاوت هاي گونه هاي انگل را بر اساس کتاب دکتر  -4

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

عالئم و نشانه هاي ناشی از اين انگل ها را بر اساس  -5

 رح دهد.کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل ش

تفاوت نشانه هاي بيماري در گونه هاي مختلف را  -6

بر اساس کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل 

 شرح دهد.

نحوه تشخيص بيماري را بر اساس کتاب دکتر  -7

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

نحوه درمان اين بيماري ها را بر اساس کتاب دکتر  -8

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

يري از اين  بيماري را  بر اساس کتاب نحوه پيشگ -9

 به طور کامل شرح دهد. اسالمیدکتر 

 

 سخنرانی 

 

اساليدهاي 

 و آموزشی

ويدئوپروژکتور، 

 پرده نمايش 

 

دانشکده 

 -پزشکی

 سردشت

 –اطهری عمید  -1 امتحان کتبی پرسش و پاسخ

مارکل،  ترجمه

ووگ ، انگل 

شناسي پزشکي ، 

چاپ پنجم ، نشر 

 1386آییژ، 

اتید گروه اس -2

دانشگاه تهران، 

تک یاخته 

شناسي پزشکي، 

چاپ دوم، نشر 

 1394ایده نوین، 

اورمزدی  - -3

هرمزد، انگل 

شناسي پزشکي ، 

انتشارات جهاد 

دانشگاهي)ماجد(

 ،1378 

انگل اسالمي راد، زهرا،  -4

شناسي پزشکي برای 

دانشجویان پرستاری ، 

، نشر مامایي و بهداشت

 1393نویسنده، بهار 



 

 ياماالر  10

)پالسموديوم

) 

را بر پالسموديوم ات مرفولوژيک تاريخچه و مشخص -1

اساس کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل شرح 

 دهد.

که مولد بيماري در انسان   مختلفگونه هاي  -2

هستند را بر اساس کتاب دکتر عميد اطهري به 

 طور کامل شرح دهد.

چرخه زندگی اين انگلها  را بر اساس کتاب دکتر  -3

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

تفاوت هاي گونه هاي انگل را بر اساس کتاب دکتر  -4

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

عالئم و نشانه هاي ناشی از اين انگل ها را بر اساس  -5

 کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

تفاوت نشانه هاي بيماري در گونه هاي مختلف را  -6

ري به طور کامل بر اساس کتاب دکتر عميد اطه

 شرح دهد.

نحوه تشخيص بيماري را بر اساس کتاب دکتر  -7

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

نحوه درمان اين بيماري ها را بر اساس کتاب دکتر  -8

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

نحوه پيشگيري از اين  بيماري را  بر اساس کتاب  -9

 به طور کامل شرح دهد. اسالمیدکتر 

 

 سخنرانی 

 

اساليدهاي 

 و آموزشی

ويدئوپروژکتور، 

 پرده نمايش 

 

دانشکده 

 -پزشکی

 سردشت

  امتحان کتبی پرسش و پاسخ

 –اطهری عمید  -1

مارکل،  ترجمه

ووگ ، انگل 

شناسي پزشکي ، 

چاپ پنجم ، نشر 

 1386آییژ، 

گروه اساتید  -2

دانشگاه تهران، 

تک یاخته 

شناسي پزشکي، 

چاپ دوم، نشر 

 1394ایده نوین، 

رمزدی هرمزد، انگل او - 3

شناسي پزشکي ، انتشارات 

جهاد دانشگاهي)ماجد(، 

1378 

انگل اسالمي راد، زهرا،  -4

شناسي پزشکي برای 

دانشجویان پرستاری ، 

، نشر مامایي و بهداشت

 1393نویسنده، بهار 

 

توکسوپالسم  11

 ا

را  توکسوپالسماات مرفولوژيک تاريخچه و مشخص -1

ري به طور کامل بر اساس کتاب دکتر عميد اطه

 شرح دهد.

 سخنرانی 

 

اساليدهاي 

 و آموزشی

دانشکده 

 -پزشکی

 –اطهری عمید  -1 متحان کتبیا پرسش و پاسخ

مارکل،  ترجمه



که مولد بيماري در انسان   مختلفگونه هاي  -2

هستند را بر اساس کتاب دکتر عميد اطهري به 

 طور کامل شرح دهد.

چرخه زندگی اين انگلها  را بر اساس کتاب دکتر  -3

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

تفاوت هاي گونه هاي انگل را بر اساس کتاب دکتر  -4

 مل شرح دهد.به طور کا اسالمی

عالئم و نشانه هاي ناشی از اين انگل ها را بر اساس  -5

 کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

تفاوت نشانه هاي بيماري در گونه هاي مختلف را  -6

بر اساس کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل 

 شرح دهد.

نحوه تشخيص بيماري را بر اساس کتاب دکتر  -7

 مل شرح دهد.عميد اطهري به طور کا

نحوه درمان اين بيماري ها را بر اساس کتاب دکتر  -8

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

نحوه پيشگيري از اين  بيماري را  بر اساس کتاب  -9

 به طور کامل شرح دهد. اسالمیدکتر 

 

ويدئوپروژکتور، 

 پرده نمايش 

 

ووگ ، انگل  سردشت

شناسي پزشکي ، 

چاپ پنجم ، نشر 

 1386آییژ، 

گروه اساتید  -2

دانشگاه تهران، 

تک یاخته 

شناسي پزشکي، 

چاپ دوم، نشر 

 1394ایده نوین، 

اورمزدی هرمزد، انگل  - 3

شناسي پزشکي ، انتشارات 

جهاد دانشگاهي)ماجد(، 

1378 

انگل را، اسالمي راد، زه -4

شناسي پزشکي برای 

دانشجویان پرستاری ، 

، نشر مامایي و بهداشت

 1393نویسنده، بهار 

 

کريپتوسپوري  12

ديوم، 

ايزوسپورا و 

سارکوسيستي

 س

ات مرفولوژيک تاريخچه و مشخص -1

را بر  کريپتوسپوريديوم، ايزوسپورا و سارکوسيست

اساس کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل شرح 

 دهد.

که مولد بيماري در انسان   مختلفهاي  گونه -2

هستند را بر اساس کتاب دکتر عميد اطهري به 

 طور کامل شرح دهد.

چرخه زندگی اين انگلها  را بر اساس کتاب دکتر  -3

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

 سخنرانی 

 

اساليدهاي 

 و آموزشی

ويدئوپروژکتور، 

 پرده نمايش 

 

دانشکده 

 -پزشکی

 سردشت

 –اطهری عمید  -1 امتحان کتبی پرسش و پاسخ

مارکل،  هترجم

ووگ ، انگل 

شناسي پزشکي ، 

چاپ پنجم ، نشر 

 1386آییژ، 

گروه اساتید  -2



تفاوت هاي گونه هاي انگل را بر اساس کتاب دکتر  -4

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

ي ناشی از اين انگل ها را بر اساس عالئم و نشانه ها -5

 کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

تفاوت نشانه هاي بيماري در گونه هاي مختلف را  -6

بر اساس کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل 

 شرح دهد.

نحوه تشخيص بيماري را بر اساس کتاب دکتر  -7

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

يماري ها را بر اساس کتاب دکتر نحوه درمان اين ب -8

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

نحوه پيشگيري از اين  بيماري را  بر اساس کتاب  -9

 به طور کامل شرح دهد. اسالمیدکتر 

 

دانشگاه تهران، 

تک یاخته 

شناسي پزشکي، 

چاپ دوم، نشر 

 1394ایده نوین، 

اورمزدی هرمزد، انگل   -3

شناسي پزشکي ، انتشارات 

 جهاد دانشگاهي)ماجد(، 

1378 

انگل اسالمي راد، زهرا،  -4

شناسي پزشکي برای 

انشجویان پرستاری ، د

، نشر مامایي و بهداشت

 1393نویسنده، بهار 

 

ليشمانيا و   13

 تريپانوزوم

ليشمانيا و ات مرفولوژيک تاريخچه و مشخص -1

را بر اساس کتاب دکتر عميد اطهري به  تريپانوزوم

 طور کامل شرح دهد.

که مولد بيماري در انسان   مختلفگونه هاي  -2

عميد اطهري به هستند را بر اساس کتاب دکتر 

 طور کامل شرح دهد.

چرخه زندگی اين انگلها  را بر اساس کتاب دکتر  -3

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

تفاوت هاي گونه هاي انگل را بر اساس کتاب دکتر  -4

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

عالئم و نشانه هاي ناشی از اين انگل ها را بر اساس  -5

 مل شرح دهد.کتاب دکتر عميد اطهري به طور کا

تفاوت نشانه هاي بيماري در گونه هاي مختلف را  -6

بر اساس کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل 

 شرح دهد.

 سخنرانی 

 

اساليدهاي 

 و آموزشی

ويدئوپروژکتور، 

 پرده نمايش 

 

دانشکده 

 -پزشکی

 سردشت

 –اطهری عمید  -1 امتحان کتبی پرسش و پاسخ

مارکل،  ترجمه

ووگ ، انگل 

شناسي پزشکي ، 

چاپ پنجم ، نشر 

 1386آییژ، 

ه اساتید گرو -2

دانشگاه تهران، 

تک یاخته 

شناسي پزشکي، 

چاپ دوم، نشر 



نحوه تشخيص بيماري را بر اساس کتاب دکتر  -7

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

نحوه درمان اين بيماري ها را بر اساس کتاب دکتر  -8

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

پيشگيري از اين  بيماري را  بر اساس کتاب نحوه  -9

 به طور کامل شرح دهد. اسالمیدکتر 

 

 1394ایده نوین، 

اورمزدی هرمزد،  -3

انگل شناسي 

پزشکي ، 

انتشارات جهاد 

دانشگاهي)ماجد(

 ،1378 

انگل اسالمي راد، زهرا،  -4

شناسي پزشکي برای 

دانشجویان پرستاری ، 

، نشر مامایي و بهداشت

 1393نویسنده، بهار 

 

رديا ، ژيا  14

کيلوماستيک

س، 

 تريکوموناس

ژيارديا، ات مرفولوژيک تاريخچه و مشخص -1

را بر اساس کتاب  کيلوماستيکس و تريکوموناس

 دکتر عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

که مولد بيماري در انسان   مختلفگونه هاي  -2

هستند را بر اساس کتاب دکتر عميد اطهري به 

 طور کامل شرح دهد.

ين انگلها  را بر اساس کتاب دکتر چرخه زندگی ا -3

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

تفاوت هاي گونه هاي انگل را بر اساس کتاب دکتر  -4

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

عالئم و نشانه هاي ناشی از اين انگل ها را بر اساس  -5

 کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

اي مختلف را تفاوت نشانه هاي بيماري در گونه ه -6

بر اساس کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل 

 شرح دهد.

نحوه تشخيص بيماري را بر اساس کتاب دکتر  -7

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

نحوه درمان اين بيماري ها را بر اساس کتاب دکتر  -8

 سخنرانی 

 

اساليدهاي 

 و آموزشی

ويدئوپروژکتور، 

 پرده نمايش 

 

دانشکده 

 -پزشکی

 سردشت

 –اطهری عمید  -1 امتحان کتبی پرسش و پاسخ

مارکل،  ترجمه

ووگ ، انگل 

شناسي پزشکي ، 

چاپ پنجم ، نشر 

 1386آییژ، 

گروه اساتید  -2

دانشگاه تهران، 

تک یاخته 

، شناسي پزشکي

چاپ دوم، نشر 

 1394ایده نوین، 

اورمزدی هرمزد،  -3

انگل شناسي 



 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

نحوه پيشگيري از اين  بيماري را  بر اساس کتاب  -9

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی دکتر

 

پزشکي ، 

انتشارات جهاد 

دانشگاهي)ماجد(

 ،1378 

انگل اسالمي راد، زهرا،  -4

شناسي پزشکي برای 

دانشجویان پرستاری ، 

، نشر مامایي و بهداشت

 1393نویسنده، بهار 

 

آميب هاي   15

 روده اي

 بهاي روده ايآميات مرفولوژيک تاريخچه و مشخص -1

را بر اساس کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل 

 شرح دهد.

که مولد بيماري در انسان   مختلفگونه هاي  -2

هستند را بر اساس کتاب دکتر عميد اطهري به 

 طور کامل شرح دهد.

چرخه زندگی اين انگلها  را بر اساس کتاب دکتر  -3

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

انگل را بر اساس کتاب دکتر تفاوت هاي گونه هاي  -4

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

عالئم و نشانه هاي ناشی از اين انگل ها را بر اساس  -5

 کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

تفاوت نشانه هاي بيماري در گونه هاي مختلف را  -6

بر اساس کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل 

 شرح دهد.

را بر اساس کتاب دکتر  نحوه تشخيص بيماري -7

 به طور کامل شرح دهد.عميد اطهري 

نحوه درمان اين بيماري ها را بر اساس کتاب دکتر  -8

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

نحوه پيشگيري از اين  بيماري را  بر اساس کتاب  -9

 به طور کامل شرح دهد. اسالمیدکتر 

 

 سخنرانی 

 

اساليدهاي 

 و آموزشی

ويدئوپروژکتور، 

 نمايش پرده 

 

دانشکده 

 -پزشکی

 سردشت

 –اطهری عمید  -1 امتحان کتبی پرسش و پاسخ

مارکل،  ترجمه

ووگ ، انگل 

شناسي پزشکي ، 

چاپ پنجم ، نشر 

 1386آییژ، 

گروه اساتید  -2

دانشگاه تهران، 

تک یاخته 

شناسي پزشکي، 

چاپ دوم، نشر 

 1394ایده نوین، 

اورمزدی هرمزد،  -3

انگل شناسي 

پزشکي ، 

انتشارات جهاد 

دانشگاهي)ماجد(



 ،1378 

انگل اسالمي راد، زهرا،  -4

شناسي پزشکي برای 

دانشجویان پرستاری ، 

، نشر مامایي و بهداشت
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آميبهاي   16

 آزادزي

 آميبهاي آزادزيات مرفولوژيک تاريخچه و مشخص -1

را بر اساس کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل 

 شرح دهد.

ه مولد بيماري در انسان  ک مختلفگونه هاي  -2

به طور  اسالمیستند را بر اساس کتاب دکتر ه

 کامل شرح دهد.

چرخه زندگی اين انگلها  را بر اساس کتاب دکتر  -3

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

تفاوت هاي گونه هاي انگل را بر اساس کتاب دکتر  -4

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

گل ها را بر اساس عالئم و نشانه هاي ناشی از اين ان -5

 کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

تفاوت نشانه هاي بيماري در گونه هاي مختلف را  -6

بر اساس کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل 

 شرح دهد.

نحوه تشخيص بيماري را بر اساس کتاب دکتر  -7

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

کتاب دکتر نحوه درمان اين بيماري ها را بر اساس  -8

 به طور کامل شرح دهد. اسالمی

نحوه پيشگيري از اين  بيماري را  بر اساس کتاب  -9

 به طور کامل شرح دهد. اسالمیدکتر 

 

 سخنرانی 

 

اساليدهاي 

 و آموزشی

ويدئوپروژکتور، 

 پرده نمايش 

 

دانشکده 

 -پزشکی

 سردشت

 –اطهری عمید  -1 امتحان کتبی پرسش و پاسخ

مارکل،  ترجمه

ووگ ، انگل 

شناسي پزشکي ، 

چاپ پنجم ، نشر 

 1386آییژ، 

گروه اساتید  -2

دانشگاه تهران، 

تک یاخته 

شناسي پزشکي، 

چاپ دوم، نشر 

 1394ایده نوین، 
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شناسي پزشکي برای 



دانشجویان پرستاری ، 

، نشر و بهداشت مامایي

 1393نویسنده، بهار 
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