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 ب:بخش 

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

درس کليات 

 انگل شناسی

 

انواع هنزيستی را بر اساس کتاب دکتر هرمزد  -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.

کتر هرمزد تعريف ميزبان را بر اساس کتاب د -4

 اورمزدي به طور کامل شرح دهد.

انواع ميزبان ها را بر اساس کتاب دکتر فريدون  -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، 

 مايش پرده ن

 

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 

اجد(، جهاد دانشگاهي)م

1378 



 

 

4- Muller R, WORM 

AND HUMAN DISEASE, 

.edition, CABI, 2002 nd2 

ترماتودهاي   2

 کبدي

تاريخچه و مشخصات مرفولوژيک ترماتودها را بر  -1

اساس کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل 

 شرح دهد.

گونه هاي ترماتودها که مولد بيماري در انسان   -2

يد اطهري به هستند را بر اساس کتاب دکتر عم

 طور کامل شرح دهد.

چرخه زندگی اين انگلها  را بر اساس کتاب دکتر  -3

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

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

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

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

 طور کامل شرح دهد.کتاب دکتر عميد اطهري به 

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

 دهد.عميد اطهري به طور کامل شرح 

نحوه پيشگيري از اين  بيماري را  بر اساس کتاب  -9

 دکتر 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

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 

ترماتودهاي   3

خونی 

)شيستوزوما

ها( و ريوي و 

 د هايرو

 

تاريخچه و مشخصات مرفولوژيک ترماتودها را بر  -1

اساس کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل شرح 

 دهد.

گونه هاي ترماتودها که مولد بيماري در انسان   -2

هستند را بر اساس کتاب دکتر عميد اطهري به 

 طور کامل شرح دهد.

چرخه زندگی اين انگلها  را بر اساس کتاب دکتر  -3

 ه طور کامل شرح دهد.عميد اطهري ب

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

 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

ترجمه  –اطهری عمید  -2

، انگل شناسي مارکل ووگ

پزشکي،  چاپ پنجم، نشر 

 1386آییژ، 



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

طهري به طور کامل بر اساس کتاب دکتر عميد ا

 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

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

نحوه پيشگيري از اين  بيماري را  بر اساس کتاب  -9

 دکتر عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

 

 

ی هرمزد، انگل اورمزد -3

شناسي پزشکي ، انتشارات 

جهاد دانشگاهي)ماجد(، 

1378 

4- Muller R, WORM 

AND HUMAN DISEASE, 

.edition, CABI, 2002 nd2 

مقدمات   4

سستودها و 

 تنياها

را بر  سستودهاتاريخچه و مشخصات مرفولوژيک  -1

اساس کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل شرح 

 دهد.

ه مولد بيماري در انسان  هستند ک سستودگونه هاي -2

را بر اساس کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل 

 شرح دهد.

چرخه زندگی اين انگلها  را بر اساس کتاب دکتر  -3

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

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

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

شی از اين انگل ها را بر اساس عالئم و نشانه هاي نا -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.

ي ها را بر اساس کتاب دکتر نحوه درمان اين بيمار -8

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

نحوه پيشگيري از اين  بيماري را  بر اساس کتاب  -9

 دکتر عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

 
 

 سخنرانی 

 

اساليدهاي 

 و آموزشی

ويدئوپروژکتور، 

 پرده نمايش 

 

دانشکده 

 -پزشکی

 سردشت

ن،کرم شناسي ارفع فریدو-1 امتحان کتبی پرسش و پاسخ

پزشکي ، چاپ پنجم، 

 1386 -انتشارات  کشاورز

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, 

., CABI, 2002edition nd2 



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

هستند را بر اساس کتاب دکتر عميد اطهري به 

 طور کامل شرح دهد.

گلها  را بر اساس کتاب دکتر چرخه زندگی اين ان -3

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

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

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

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

 کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

ه هاي مختلف را تفاوت نشانه هاي بيماري در گون -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

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

اب نحوه پيشگيري از اين  بيماري را  بر اساس کت -9

 دکتر 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

ترجمه  –اطهری عمید  -2

، انگل شناسي مارکل ووگ

کي،  چاپ پنجم، نشر پزش

 1386آییژ، 

اورمزدی هرمزد، انگل  -3

شناسي پزشکي ، انتشارات 

جهاد دانشگاهي)ماجد(، 

1378 

4- Muller R, 

WORM AND 

HUMAN 

 ndDISEASE, 2

edition, CABI, 

2002. 

مقدمات   6

 –نماتودها 

آسکاريس و 

VLM 

را بر  نماتودهاتاريخچه و مشخصات مرفولوژيک  -1

عميد اطهري به طور کامل شرح  اساس کتاب دکتر

 دهد.

ا که مولد بيماري در انسان  نماتودگونه 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

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

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

 ميد اطهري به طور کامل شرح دهد.ع

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 

 سخنرانی 

 

اساليدهاي 

 و آموزشی

ويدئوپروژکتور، 

 پرده نمايش 

 

ده دانشک

 -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(، 



 شرح دهد.

نحوه تشخيص بيماري را بر اساس کتاب دکتر  -7

 ميد اطهري به طور کامل شرح دهد.ع

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

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

نحوه پيشگيري از اين  بيماري را  بر اساس کتاب  -9

 دکتر عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

 

 

 

1378 

4- Muller R, 

WORM AND 

HUMAN DISEASE, 

edition, CABI,  nd2

2002. 

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

ب دکتر عميد انسان  هستند را بر اساس کتا

 اطهري به طور کامل شرح دهد.

چرخه زندگی اين انگلها  را بر اساس کتاب دکتر  -3

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

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

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

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

 اطهري به طور کامل شرح دهد.کتاب دکتر عميد 

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

 کامل شرح دهد.عميد اطهري به طور 

نحوه پيشگيري از اين  بيماري را  بر اساس کتاب  -9

 دکتر 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 -رزانتشارات  کشاو

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,  nd2

2002. 

8  

 

کرم هاي 

قالبدار، 

CLM  و

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

 سخنرانی 

 

اساليدهاي 

 و آموزشی

ويدئوپروژکتور، 

دانشکده 

 -پزشکی

 سردشت

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

پزشکي ، چاپ پنجم، 

 1386 -انتشارات  کشاورز



لوئياسترونژي

 دس

هستند را بر اساس کتاب دکتر عميد اطهري به 

 طور کامل شرح دهد.

ب دکتر چرخه زندگی اين انگلها  را بر اساس کتا -3

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

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

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

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

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

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

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

از اين  بيماري را  بر اساس کتاب نحوه پيشگيري  -9

 دکتر عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

 

 

 پرده نمايش 
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نماتودهاي   9

بافتی 

)فيلرها( ، 

 تريشين

 تريشين و فيلرهاک ات مرفولوژيتاريخچه 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

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

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

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

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.

تشخيص بيماري را بر اساس کتاب دکتر  نحوه -7

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

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

 سخنرانی 

 

اساليدهاي 

 و آموزشی

ويدئوپروژکتور، 

 پرده نمايش 

 

دانشکده 

 -پزشکی

 سردشت
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چاپ دوم، نشر 
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اورمزدی  - -3



 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

نحوه پيشگيري از اين  بيماري را  بر اساس کتاب  -9

 دکتر عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

 

هرمزد، انگل 

پزشکي ،  شناسي

انتشارات جهاد 

دانشگاهي)ماجد(

 ،1378 

 ماالريا  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 

 هد.طور کامل شرح د

چرخه زندگی اين انگلها  را بر اساس کتاب دکتر  -3

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

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

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

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

 کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

انه هاي بيماري در گونه هاي مختلف را تفاوت نش -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

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

بيماري را  بر اساس کتاب نحوه پيشگيري از اين   -9

 دکتر عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

 

 سخنرانی 

 

اساليدهاي 

 و آموزشی

ويدئوپروژکتور، 

 پرده نمايش 

 

دانشکده 

 -پزشکی

 سردشت

  امتحان کتبی پرسش و پاسخ

 –اطهری عمید  -1
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توکسوپالسم  11

 ا

را  توکسوپالسماات مرفولوژيک تاريخچه و مشخص -1

بر اساس کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل 

 شرح دهد.

که مولد بيماري در انسان   ختلفمگونه 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

 سخنرانی 

 

اساليدهاي 

 و آموزشی

ويدئوپروژکتور، 

 پرده نمايش 

دانشکده 

 -پزشکی

 سردشت

 –مید اطهری ع -1 امتحان کتبی پرسش و پاسخ
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 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

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

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

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

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

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

نحوه پيشگيري از اين  بيماري را  بر اساس کتاب  -9

 دکتر عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.
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کريپتوسپوري  12

ديوم، 

ايزوسپورا و 

ارکوسيستيس

 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   مختلفگونه هاي  -2

هستند را بر اساس کتاب دکتر عميد اطهري به 

 طور کامل شرح دهد.

ر اساس کتاب دکتر چرخه زندگی اين انگلها  را ب -3

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

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

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

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

 کتاب دکتر عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

ف را تفاوت نشانه هاي بيماري در گونه هاي مختل -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

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

نحوه پيشگيري از اين  بيماري را  بر اساس کتاب  -9

 يد اطهري به طور کامل شرح دهد.دکتر عم

 سخنرانی 

 

اساليدهاي 

 و آموزشی

ويدئوپروژکتور، 

 پرده نمايش 
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 سردشت
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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.

بيماري در انسان   که مولد 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

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

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

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

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

ا بر اساس کتاب دکتر نحوه درمان اين بيماري ها ر -8

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

نحوه پيشگيري از اين  بيماري را  بر اساس کتاب  -9

 دکتر عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

 

 سخنرانی 

 

اساليدهاي 

 و آموزشی

ويدئوپروژکتور، 

 پرده نمايش 

 

دانشکده 

 -پزشکی

 سردشت
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ژيارديا ،   14

کيلوماستيک

س، 

 تريکوموناس

ژيارديا، ات مرفولوژيک مشخص تاريخچه و -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.

چرخه زندگی اين انگلها  را بر اساس کتاب دکتر  -3

 ري به طور کامل شرح دهد.عميد اطه

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

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

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

 سخنرانی 

 

اساليدهاي 

 و آموزشی

ويدئوپروژکتور، 

 پرده نمايش 

 

دانشکده 

 -پزشکی

 سردشت

 –اطهری عمید  -1 امتحان کتبی پرسش و پاسخ
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شناسي پزشکي، 



يد اطهري به طور کامل بر اساس کتاب دکتر عم

 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

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

نحوه پيشگيري از اين  بيماري را  بر اساس کتاب  -9

 دهد.دکتر عميد اطهري به طور کامل شرح 

 

چاپ دوم، نشر 
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آميب هاي   15

 روده اي

 آميبهاي روده ايات 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

اب دکتر عميد اطهري به هستند را بر اساس کت

 طور کامل شرح دهد.

چرخه زندگی اين انگلها  را بر اساس کتاب دکتر  -3

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

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

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

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

 اطهري به طور کامل شرح دهد. کتاب دکتر عميد

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

 کامل شرح دهد. عميد اطهري به طور

نحوه پيشگيري از اين  بيماري را  بر اساس کتاب  -9

 دکتر عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.
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آميبهاي   16

 آزادزي

 آميبهاي آزادزيات مرفولوژيک تاريخچه و مشخص -1

يد اطهري به طور کامل را بر اساس کتاب دکتر عم

 شرح دهد.

که مولد بيماري در انسان   مختلفگونه هاي  -2

هستند را بر اساس کتاب دکتر عميد اطهري به 

 طور کامل شرح دهد.

 سخنرانی 

 

اساليدهاي 

 و آموزشی

ويدئوپروژکتور، 

 پرده نمايش 

دانشکده 

 -یپزشک

 سردشت
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چرخه زندگی اين انگلها  را بر اساس کتاب دکتر  -3

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

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

 طهري به طور کامل شرح دهد.عميد ا

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

 طهري به طور کامل شرح دهد.عميد ا

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

 عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.

نحوه پيشگيري از اين  بيماري را  بر اساس کتاب  -9

 دکتر عميد اطهري به طور کامل شرح دهد.
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 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 

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

 باشند.

 


