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تاريخ و زمان 

 جلسه

ی هدف کل

 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

و  کليات

درس  تعاريف

  انگل شناسی

و مقدمات 

 شناسیکرم 

 

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 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.

 

اساليدهاي  سخنرانی

 -آموزشی

ويديو 

  -پروژکتور

 پرده نمايش

 دانشکده

پرستاري و 

 مامايی

 )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 -2

شناسی پزشکی ، چاپ 

 -پنجم، انتشارات  کشاورز



 1386 

ترجمه  –اطهری عمید  -3

شناسی نوا براون، انگل 

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 

ترماتودهاي   2

کبدي و 

خونی 

)فاسيوال، 

ديکروسليوم 

و 

 شيستوزوما(

گل هاي مذکور و اهميت آنها در ايران انتشار جغرافيايی ان -1

 را بر اساس کتاب ارفع، و اورمزدي بطور کامل بداند. 

ويژگيهاي مورفولوژيک اين انگل ها را بر اساس کتاب ارفع   -2

 و مولر بطور کامل بيان بداند. 

3-     

سير تکاملی کرم اين انگل ها را بر اساس کتاب ارفع، مولر و  -4

 اند. مارکل بطور کامل بد

پاتولوژي و عالئم بيماري ناشی از آنهاا بر اساس کتاب ارفع،  -5

 مولر و مارکل بطور کامل بداند. 

راههاي تشخيص اين انگل ها را بر اساس کتاب ارفع، مولر   -6

 و مارکل بطور کامل بداند. 

اپيدميولوژي آنها را بر اساس کتاب ارفع، مولر و مارکل و   -7

 داند. اورمزدي بطور کامل ب

راههاي کنترل و درمان اين انگل ها را بر اساس کتاب ارفع،  -8

 مولر و مارکل و نوا براون بطور کامل بداند. 

 

اساليدهاي  سخنرانی

 -آموزشی

ويديو 

  -پروژکتور

 پرده نمايش

دانشکده 

پرستاري و 

 مامايی

 )سردشت(

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

ی برای شناسی پزشک

دانشجویان پرستاری ، 

، نشر مامایی و بهداشت

 1393نویسنده، بهار 

 

ارفع فریدون،کرم -2

شناسی پزشکی ، چاپ 

 -پنجم، انتشارات  کشاورز

1386 

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 

 

سستودها   3

شامل تنیا 

ساژیناتا و 

اکینوکوکو

س و 

هیمنولپی

 س

انتشار جغرافيايی انگل هاي مذکور و اهميت آنها در ايران را  -

 بر اساس کتاب ارفع، و اورمزدي بطور کامل بداند. 

يژگيهاي مورفولوژيک اين انگل ها را بر اساس کتاب ارفع و  -2

 و مولر بطور کامل بيان بداند. 

3-     

سير تکاملی کرم اين انگل ها را بر اساس کتاب ارفع، مولر و  -4

 مارکل بطور کامل بداند. 

پاتولوژي و عالئم بيماري ناشی از آنهاا بر اساس کتاب ارفع،  -5

 داند. مولر و مارکل بطور کامل ب

راههاي تشخيص اين انگل ها را بر اساس کتاب ارفع، مولر   -6

 و مارکل بطور کامل بداند. 

اپيدميولوژي آنها را بر اساس کتاب ارفع، مولر و مارکل و   -7

 اورمزدي بطور کامل بداند. 

راههاي کنترل و درمان اين انگل ها را بر اساس کتاب ارفع،  -8

 بطور کامل بداند. مولر و مارکل و نوا براون 

 

اساليدهاي  سخنرانی

 -آموزشی

ويديو 

  -پروژکتور

 پرده نمايش

دانشکده 

پرستاري و 

 مامايی

 )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 -2

شناسی پزشکی ، چاپ 

 -پنجم، انتشارات  کشاورز

1386 

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 

dition, e ndDISEASE, 2



CABI, 2002. 

مقدمات   4

نماتودها و 

آسکاریس، 

تریکوسفال 

و اکسیور و 

 کرم قالبدار

انتشار جغرافيايی انگل هاي مذکور و اهميت آنها در ايران را  -

 بر اساس کتاب ارفع، و اورمزدي بطور کامل بداند. 

ويژگيهاي مورفولوژيک اين انگل ها را بر اساس کتاب ارفع   -2

 ور کامل بيان بداند. و مولر بط

3-     

سير تکاملی کرم اين انگل ها را بر اساس کتاب ارفع، مولر و  -4

 مارکل بطور کامل بداند. 

پاتولوژي و عالئم بيماري ناشی از آنهاا بر اساس کتاب ارفع،  -5

 مولر و مارکل بطور کامل بداند. 

ر راههاي تشخيص اين انگل ها را بر اساس کتاب ارفع، مول  -6

 و مارکل بطور کامل بداند. 

اپيدميولوژي آنها را بر اساس کتاب ارفع، مولر و مارکل و   -7

 اورمزدي بطور کامل بداند. 

راههاي کنترل و درمان اين انگل ها را بر اساس کتاب ارفع،  -8

 مولر و مارکل و نوا براون بطور کامل بداند. 

 

اساليدهاي  سخنرانی

 -آموزشی

ويديو 

  -پروژکتور

 پرده نمايش

دانشکده 

پرستاري و 

 مامايی

 )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 -2

شناسی پزشکی ، چاپ 

 -پنجم، انتشارات  کشاورز

1386 

جمه تر –اطهری عمید  -3

نوا براون، انگل شناسی 

پزشکی،  چاپ پنجم، نشر 

 1386آییژ، 

اورمزدی هرمزد، انگل  -4

شناسی پزشکی ، انتشارات 
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کلیات تک   5

یاخته 

شناسی  و 

آمیب ها، 

انتشار جغرافيايی انگل هاي مذکور و اهميت آنها در ايران را  -

 بر اساس کتاب ارفع، و اورمزدي بطور کامل بداند. 

ويژگيهاي مورفولوژيک اين انگل ها را بر اساس کتاب ارفع   -2

 و مولر بطور کامل بيان بداند. 

3-     

ر و سير تکاملی کرم اين انگل ها را بر اساس کتاب ارفع، مول -4

 مارکل بطور کامل بداند. 

اساليدهاي  سخنرانی

 -آموزشی

ويديو 

  -پروژکتور

 پرده نمايش

دانشکده 

پرستاري و 

 مامايی

 )سردشت(

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

شناسی پزشکی برای 

دانشجویان پرستاری ، 

، نشر مامایی و بهداشت

 1393نویسنده، بهار 



تاژکداران 

روده ای و 

 تناسلی

پاتولوژي و عالئم بيماري ناشی از آنهاا بر اساس کتاب ارفع،  -5

 مولر و مارکل بطور کامل بداند. 

راههاي تشخيص اين انگل ها را بر اساس کتاب ارفع، مولر   -6

 و مارکل بطور کامل بداند. 

و  اپيدميولوژي آنها را بر اساس کتاب ارفع، مولر و مارکل  -7

 اورمزدي بطور کامل بداند. 

راههاي کنترل و درمان اين انگل ها را بر اساس کتاب ارفع،  -8

 مولر و مارکل و نوا براون بطور کامل بداند. 

 

 

ارفع فریدون،کرم -2

شناسی پزشکی ، چاپ 

 -پنجم، انتشارات  کشاورز

1386 

ترجمه  –اطهری عمید  -3

نوا براون، انگل شناسی 

پزشکی،  چاپ پنجم، نشر 

 1386آییژ، 

اورمزدی هرمزد، انگل  -4

ناسی پزشکی ، انتشارات ش

جهاد دانشگاهی)ماجد(، 

1378 

5- Muller R, WORM 

AND HUMAN 

edition,  ndDISEASE, 2

CABI, 2002. 

6   

توکسوپالسم

 ا و 

 ليشمانيا

انتشار جغرافيايی انگل هاي مذکور و اهميت آنها در ايران را  -

 بر اساس کتاب ارفع، و اورمزدي بطور کامل بداند. 

ي مورفولوژيک اين انگل ها را بر اساس کتاب ارفع ويژگيها  -2

 و مولر بطور کامل بيان بداند. 

3-     

سير تکاملی کرم اين انگل ها را بر اساس کتاب ارفع، مولر و  -4

 مارکل بطور کامل بداند. 

پاتولوژي و عالئم بيماري ناشی از آنهاا بر اساس کتاب ارفع،  -5

 مولر و مارکل بطور کامل بداند. 

راههاي تشخيص اين انگل ها را بر اساس کتاب ارفع، مولر   -6

 و مارکل بطور کامل بداند. 

اپيدميولوژي آنها را بر اساس کتاب ارفع، مولر و مارکل و   -7

 اورمزدي بطور کامل بداند. 

راههاي کنترل و درمان اين انگل ها را بر اساس کتاب ارفع،  -8

اساليدهاي  سخنرانی

 -آموزشی

ويديو 

  -پروژکتور

 پرده نمايش

دانشکده 

پرستاري و 

 مامايی

 )سردشت(

 يکشنبه ها  امتحان کتبی پرسش و پاسخ

14-16  

 



 امل بداند. مولر و مارکل و نوا براون بطور ک

 

انتشار جغرافيايی انگل هاي مذکور و اهميت آنها در ايران را  - ماالريا  7

 ند. بر اساس کتاب ارفع، و اورمزدي بطور کامل بدا

ويژگيهاي مورفولوژيک اين انگل ها را بر اساس کتاب ارفع   -2

 و مولر بطور کامل بيان بداند. 

3-     

سير تکاملی کرم اين انگل ها را بر اساس کتاب ارفع، مولر و  -4

 مارکل بطور کامل بداند. 

پاتولوژي و عالئم بيماري ناشی از آنهاا بر اساس کتاب ارفع،  -5

 طور کامل بداند. مولر و مارکل ب

راههاي تشخيص اين انگل ها را بر اساس کتاب ارفع، مولر   -6

 و مارکل بطور کامل بداند. 

اپيدميولوژي آنها را بر اساس کتاب ارفع، مولر و مارکل و   -7

 اورمزدي بطور کامل بداند. 

راههاي کنترل و درمان اين انگل ها را بر اساس کتاب ارفع،  -8

 نوا براون بطور کامل بداند. مولر و مارکل و 

 

اساليدهاي  سخنرانی

 -آموزشی

ويديو 

  -پروژکتور

 پرده نمايش

دانشکده 

پرستاري و 

 مامايی

 )سردشت(

 يکشنبه ها  امتحان کتبی پرسش و پاسخ

14-16 
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