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شماره 

 جلسه

تاريخ و زمان 

 جلسه

هدف کلی 

 جلسه

)بر اساس سه حيطه اهداف آموزشی: شناختی،  اهداف ويژه رفتاري

 ( عاطفی، روان حرکتی

وسايل  روش ياددهی 

 آموزشی

محل 

 تدريس

ليت هاي فعا

 ياددهی

 منابع تدريس شيوه ارزشيابی

  درصد متد

1 

 

 کليات شنايي باآ

 انگل شناسي

  جهان و رانيا در را يانگل یهايماريب تياهم -

 آخرين وضعيت اپيدميولوژی بيماری انگلي در ايران -

  انواع زندگي انگلي  -

 انواع ميزبان  - 

 انگلي  های تقسيم بندی کرم -

 کوييز و العهمط شيپ

   -پيش مطالعهاز 

دريس توسط ت

کوييز   -مدرس 

 -پس از تدريس 

 شرکت موثر آنها 

در بحث های 

 گاهاًو نيز گروهي 

 کنفرانس 

 انشجوياند

 

وايت برد ،   

 و عکس نمايش

کتب   فيلم،

رفرانس و 

 تخصصي

دانشکده 

 بهداشت

و ارائه   پيش مطالعه

بصورت خالصه آن 

 -نويسي درختي

ه کتب مراجعه ب

رفرانس ،  و تخصصي 

 تهيه پوستر های

و مقاالت آموزشي 

مروری و کيس 

  ريپورت ها

  پايان ترم امتحان تئوری -

 نمره( 17)

حضور و  مطالعه شيپ -

 نمره(1) فعال در کالس

           کالسي  نمرات کوييز

 نمره( 1)

و تحقيق )  ارائه کنفرانس 

 نمره( 1

،  ارفع ،کرم شناسي پزشکيفريدون  -

. مارکل -           2017چاپ نهم،  

. مارکل يپزشک انگل شناسي انگل

ترجمه دکتر پرويز کواکب تحت نظارت 

. سوم چاپ ،دکتر مهدی محبعلي

 . 1394. رفيع انتشارات

 ، رانيا يانگل یهايماريب ،يصائب لياسماع

  ،آييژ انتشارات ،اول چاپ ،دوم جلد

1393. 

. يپزشک يشناس انگل. نوا براون، -

. 13 چاپ. یاطهر ديعمترجمه 

  .1394. ژييآ انتشارات
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شماره 

 جلسه

تاريخ و 

 زمان جلسه
 هدف کلی جلسه

)بر اساس سه حيطه اهداف آموزشی: شناختی،  اهداف ويژه رفتاري

 ( عاطفی، روان حرکتی

وسايل  روش ياددهی 

 آموزشی

محل 

 تدريس

فعاليت هاي 

 ياددهی

 ابع تدريسمن شيوه ارزشيابی

  درصد متد

2 

 سستود ها 

 تنيا ساژيناتا 

تنيا اکينوکوکوس 

 گرانولوزوس 

 و هايمنولپيس نانا

 های روش ،بيماری زايي ،سير تکاملي ،مرفولوژی ،انگل کليات-

 راتنيا ساژيناتا  و اپيدميولوژی پيشگيری و ، کنترلدرمان تشخيص،

 ،بيماری زايي ،سير تکاملي ،مرفولوژی ،انگل کليات -2.کنند  تشريح

تنيا  و اپيدميولوژی پيشگيری و ، کنترلدرمان تشخيص، های روش

 ،کليات انگل -3 .کنند  تشريح رااکينوکوکوس گرانولوزوس 

، درمان تشخيص، های روش ،بيماری زايي ،سير تکاملي ،مرفولوژی

 .کنند  تشريح راهايمنو لپيس نانا  و اپيدميولوژی پيشگيری و کنترل

 کوييز و مطالعه شيپ

   -پيش مطالعهاز 

دريس توسط ت

کوييز   -مدرس 

 -پس از تدريس 

 شرکت موثر آنها 

در بحث های 

و نيز در گروهي 

بعضي موارد خاص 

 کنفرانس 

 دانشجويان

وايت برد ،   

 و عکس نمايش

کتب   فيلم،

رفرانس و 

 تخصصي

دانشکده 

 بهداشت 

پيش مطالعه و ارائه  

آن بصورت 

يسي خالصه نو

مراجعه به  -درختي

و  کتب تخصصي 

تهيه رفرانس ، 

 پوستر های

آموزشي و مقاالت 

مروری و کيس 

 ريپورت ها

امتحان تئوری پايان  -

 نمره( 17ترم  )

و  مطالعه شيپ -

حضور فعال در کالس 

 نمره(1)

نمرات کوييز کالسي            

 نمره( 1)

ارائه کنفرانس و  

 نمره( 1تحقيق ) 

ع ،کرم شناسي پزشکي ، چاپ نهم،  فريدون ارف -

2017           

ترجمه دکتر پرويز . مارکل يپزشک انگل شناسي

 چاپ، کواکب تحت نظارت دکتر مهدی محبعلي

 . 1394. رفيع انتشارات. سوم

 ،دوم جلد ، رانيا يانگل یهايماريب ،يصائب لياسماع

 .1393  ،آييژ انتشارات ،اول چاپ

 ديعمترجمه . يپزشک يشناس انگل. نوا براون، -

  .1394. ژييآ انتشارات. 13 چاپ. یاطهر
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شماره 

 جلسه

تاريخ و زمان 

 جلسه

هدف کلی 

 جلسه

ه رفتاري)بر اساس سه حيطه اهداف آموزشی: شناختی، اهداف ويژ

 عاطفی، روان حرکتی(
 روش ياددهی

وسايل 

 آموزشی

محل 

 تدريس

فعاليت هاي 

 ياددهی

 منابع تدريس شيوه ارزشيابی

  درصد متد

3 

ی نماتودها 

 روده ای

کليات نماتود 

 -ها

آسکاريس، 

 اکسيور،  

 های روش ،بيماری زايي ،سير تکاملي ،مرفولوژی ،کليات انگل-

 را آسکاريس و اپيدميولوژی پيشگيری و ، کنترلدرمان تشخيص،

 .کنند  تشريح

 

 های روش ،بيماری زايي ،سير تکاملي ،مرفولوژی ،کليات انگل -2

  تشريح را اکسيور و اپيدميولوژی پيشگيری و ، کنترلدرمان تشخيص،

 روش ،ری زاييبيما ،سير تکاملي ،مرفولوژی ،کليات انگل -3 .کنند

 را تريکوسفال و اپيدميولوژی پيشگيری و ، کنترلدرمان تشخيص، های

 .کنند  تشريح

 کوييز و مطالعه شيپ

   -پيش مطالعهاز 

دريس توسط ت

کوييز   -مدرس 

 -پس از تدريس 

 شرکت موثر آنها 

در بحث های 

و نيز در گروهي 

بعضي موارد خاص 

 کنفرانس 

 دانشجويان

 

وايت برد ،   

 و عکس شنماي

کتب   فيلم،

رفرانس و 

 تخصصي

دانشکده 

 بهداشت 

پيش مطالعه و ارائه  

آن بصورت 

خالصه نويسي 

مراجعه به  -درختي

و  کتب تخصصي 

تهيه رفرانس ، 

 پوستر های

آموزشي و مقاالت 

مروری و کيس 

 ريپورت ها

 نمره( 17امتحان تئوری پايان ترم  ) -

و حضور فعال در  مطالعه شيپ -

 ره(نم1کالس )

 نمره( 1نمرات کوييز کالسي            )

 نمره( 1ارائه کنفرانس و تحقيق )  

فريدون ارفع ،کرم شناسي  -

             2017پزشکي ، چاپ نهم،  

. مارکل يپزشک انگل شناسي

ترجمه دکتر پرويز کواکب تحت 

 چاپ، نظارت دکتر مهدی محبعلي

 . 1394. رفيع انتشارات. سوم

 یهايماريب ،يصائب لياسماع -

 ،اول چاپ ،دوم جلد ، رانيا يانگل

 .1393  ،آييژ انتشارات

. يپزشک يشناس انگل. نوا براون، -

. 13 چاپ. یاطهر ديعمترجمه 

  .1394. ژييآ انتشارات
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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

4 

وم آنکيلوست 

دئودنال و نکاتور 

آمريکانوس، 

استرونژيلوئيدس 

 استرکوراليس

 های روش ،بيماری زايي ،سير تکاملي ،مرفولوژی ،کليات انگل-

، آنکيلوستوم  و اپيدميولوژی پيشگيری و ، کنترلدرمان تشخيص،

 ،سير تکاملي ،مرفولوژی ،کليات انگل -2.کنند  تشريح رادئودنال 

و  پيشگيری و ، کنترلدرمان ص،تشخي های روش ،بيماری زايي

 ،کليات انگل -3 .کنند  تشريح را کانوسيو نکاتور آمر اپيدميولوژی

، درمان تشخيص، های روش ،بيماری زايي ،سير تکاملي ،مرفولوژی

 را استرونژيلوئيدس استرکوراليس و اپيدميولوژی پيشگيری و کنترل

   .کنند  تشريح

 و مطالعه شيپ

پيش از  کوييز

دريس ت   -مطالعه

  -توسط مدرس 

کوييز پس از 

شرکت  -تدريس 

در بحث  موثر آنها 

و نيز های گروهي 

در بعضي موارد 

 خاص کنفرانس 

 دانشجويان

 

وايت برد ،   

 و عکس نمايش

کتب   فيلم،

رفرانس و 

 تخصصي

دانشکده 

 بهداشت 

پيش مطالعه و ارائه  

آن بصورت 

خالصه نويسي 

مراجعه به  -درختي

و  کتب تخصصي 

تهيه رفرانس ، 

 پوستر های

آموزشي و مقاالت 

مروری و کيس 

 ريپورت ها

 نمره( 17امتحان تئوری پايان ترم  ) -

و حضور فعال در  مطالعه شيپ -

 نمره(1کالس )

 1نمرات کوييز کالسي            )

 نمره(

 نمره( 1ارائه کنفرانس و تحقيق )  

فريدون ارفع ،کرم شناسي  -

           2017پزشکي ، چاپ نهم،  

. مارکل يپزشک انگل شناسي

ترجمه دکتر پرويز کواکب تحت 

 چاپ، نظارت دکتر مهدی محبعلي

 . 1394. رفيع انتشارات. سوم

 يانگل یهايماريب ،يصائب لياسماع

 اول، چاپ دوم، جلد ، رانيا

 .1393  ژ،ييآ انتشارات

. يپزشک يشناس انگل. نوا براون، -

. 13 چاپ. یاطهر ديعمترجمه 

  .1394. ژييآ نتشاراتا
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شماره 

 جلسه

تاريخ و زمان 

 جلسه

هدف کلی 

 جلسه

ی، اهداف ويژه رفتاري)بر اساس سه حيطه اهداف آموزشی: شناخت

 عاطفی، روان حرکتی(
 روش ياددهی

وسايل 

 آموزشی

محل 

 تدريس

فعاليت هاي 

 ياددهی

 منابع تدريس شيوه ارزشيابی

 متد
درص

 د
 

5 

ی هانماتود 

 روده ای

 تريکوسفال 

 و تريشين

 های روش ،بيماری زايي ،سير تکاملي ،مرفولوژی ،کليات انگل-

 تريکوسفال ،  لوژیو اپيدميو پيشگيری و ، کنترلدرمان تشخيص،

 ،بيماری زايي ،سير تکاملي ،مرفولوژی ،کليات انگل -2.کنند  تشريح را

 تريشين و اپيدميولوژی پيشگيری و ، کنترلدرمان تشخيص، های روش

   .کنند  تشريح را

 کوييز و مطالعه شيپ

   -پيش مطالعهاز 

دريس توسط ت

کوييز پس   -مدرس 

شرکت  -از تدريس 

ث در بح موثر آنها 

و نيز های گروهي 

در بعضي موارد 

وايت برد ،   

 عکس نمايش

کتب   فيلم، و

رفرانس و 

 تخصصي

دانشکده 

 بهداشت 

پيش مطالعه و ارائه  

آن بصورت 

خالصه نويسي 

مراجعه به  -درختي

و  کتب تخصصي 

تهيه رفرانس ، 

 پوستر های

آموزشي و مقاالت 

امتحان تئوری پايان ترم   -

 نمره( 17)

و حضور فعال  مطالعه شيپ -

 نمره(1در کالس )

نمرات کوييز کالسي            

 نمره( 1)

 1ارائه کنفرانس و تحقيق )  

 نمره(

فريدون ارفع ،کرم شناسي پزشکي ،  -

 انگل شناسي           2017چاپ نهم،  

ترجمه دکتر پرويز . مارکل يپزشک

نظارت دکتر مهدی  کواکب تحت

. رفيع انتشارات. سوم چاپ، محبعلي

1394 . 

 ، رانيا يانگل یهايماريب ،يصائب لياسماع

  ،آييژ انتشارات ،اول چاپ ،دوم جلد



 خاص کنفرانس 

 دانشجويان

 

مروری و کيس 

 ريپورت ها

1393. 

ترجمه . يپزشک يشناس انگل. نوا براون، -

. ژييآ انتشارات. 13 چاپ. یاطهر ديعم

1394.   

 

 

 

 بسمه تعالي
شتي و ردماني اراك    دااگشنه علوم زپشكي و خدم      ات بهدا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   معاونت آموزش و تحقیقات 
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي

 فرم طرح  درس

انگل شناسي پزشکي             مرتبه علمي: استاديار                                     ه تحصيلي:رشت                     Ph.Dنام و نام خانوادگي مدرس: دکتر رضا قاسمي خواه            آخرين مدرك تحصيلي: 

مقطع: پزشک عمومي                                          پزشکي    رشته تحصيلي فراگيران: بهداشت عموميگروه آموزشي:  انگل شناسي پزشکي                               نام دانشکده:  پزشکي                                      

                                          6/1عداد واحد:   تعداد فراگيران:                                   عنوان واحد درسي به طور کامل: انگل شناسي پزشکي                      ت                                                           97-98نيمسال تحصيلي:  

 97تاريخ به روزرساني طرح درس: بهمن                                     محل تدريس: دانشکده بهداشت                               عنوان درس پيش نياز:                                    12تعداد جلسه:  

 

شماره 

 جلسه

تاريخ و زمان 

 جلسه

هدف کلی 

 جلسه

)بر اساس سه حيطه اهداف آموزشی:  اهداف ويژه رفتاري

 ( شناختی، عاطفی، روان حرکتی
 وسايل آموزشی روش ياددهی

محل 

 تدريس

فعاليت هاي 

 ياددهی

 منابع تدريس شيوه ارزشيابی

  درصد متد

6 

 یترماتودها 

کبدی شامل 

فاسيوال و 

 سليومديکرو

 یترماتودها

)  خوني

 های روش ،بيماری زايي ،سير تکاملي ،مرفولوژی ،کليات انگل-

 را فاسيوال هپاتيکا،  و اپيدميولوژی پيشگيری و ، کنترلدرمان تشخيص،

 ،بيماری زايي ،سير تکاملي ،مرفولوژی ،کليات انگل -2.کنند  تشريح

و  و اپيدميولوژی پيشگيری و ، کنترلدرمان تشخيص، های روش

 ،کليات انگل .کنند  تشريح راديکروسليوم  کانوسينکاتور آمر

، درمان تشخيص، های روش ،بيماری زايي ،سير تکاملي ،مرفولوژی

 و مطالعه شيپ

پيش از  کوييز

دريس ت   -مطالعه

  - توسط مدرس

کوييز پس از 

شرکت  -تدريس 

 نمايشوايت برد ،   

  فيلم، و عکس

کتب رفرانس و 

 تخصصي

دانشکده 

 بهداشت 

پيش مطالعه و 

ارائه  آن 

بصورت خالصه 

 -نويسي درختي

مراجعه به کتب 

و  تخصصي 

 نمره( 17امتحان تئوری پايان ترم  ) -

و حضور فعال در کالس  مطالعه شيپ -

 نمره(1)

 نمره( 1نمرات کوييز کالسي   )

 نمره( 1ارائه کنفرانس و تحقيق )  

فريدون ارفع ،کرم شناسي  -

           2017پزشکي ، چاپ نهم،  

. مارکل يکپزش انگل شناسي

ترجمه دکتر پرويز کواکب تحت 

، نظارت دکتر مهدی محبعلي

. رفيع انتشارات. سوم چاپ



شيستوزوما 

 هماتوبيوم

  تشريح راشيستوزوما هماتوبيوم  و اپيدميولوژی پيشگيری و کنترل

  .کنند

در  موثر آنها 

بحث های 

و نيز در گروهي 

بعضي موارد 

 خاص کنفرانس 

 دانشجويان

 

تهيه رفرانس ، 

 تر هایپوس

و  آموزشي

مقاالت مروری 

و کيس ريپورت 

 ها

1394 . 

 یهايماريب ،يصائب لياسماع

 چاپ ،دوم جلد ، رانيا يانگل

 .1393  ،آييژ انتشارات ،اول

 يشناس انگل. نوا براون، -

. یاطهر ديعمترجمه . يپزشک

. ژييآ انتشارات. 13 چاپ

1394.  

 

 

 سمه تعاليب
شتي و ردماني اراك          دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             معاونت آموزش و تحقیقات                                                                                                       
 ه آموزش علوم زپشكيمرکز مطالعات و توسع 

 فرم طرح  درس

انگل شناسي پزشکي             مرتبه علمي: استاديار                                     رشته تحصيلي:                     Ph.Dنام و نام خانوادگي مدرس: دکتر رضا قاسمي خواه            آخرين مدرك تحصيلي: 

پزشکي                   مقطع: پزشک عمومي                           رشته تحصيلي فراگيران: بهداشت عموميپزشکي                               نام دانشکده:  پزشکي                                      گروه آموزشي:  انگل شناسي 

                                          6/1حد:   تعداد فراگيران:                                   عنوان واحد درسي به طور کامل: انگل شناسي پزشکي                      تعداد وا                                                           97-98نيمسال تحصيلي:  

 97تاريخ به روزرساني طرح درس: بهمن                                     دانشکده بهداشت                               عنوان درس پيش نياز:محل تدريس:                                     12تعداد جلسه:  

 

شماره 

 جلسه

تاريخ و زمان 

 جلسه

هدف کلی 

 جلسه

)بر اساس سه حيطه اهداف آموزشی:  اهداف ويژه رفتاري

 ( شناختی، عاطفی، روان حرکتی
 وسايل آموزشی وش ياددهیر

محل 

 تدريس

فعاليت هاي 

 ياددهی

 منابع تدريس شيوه ارزشيابی

  درصد متد

7 
کليات تک  

 ،شناسيياخته 

آميب های 

 یهايماريب تياهم - - تک ياخته هاتقسيم بندی  -کليات تک ياخته شناسي

آخرين وضعيت اپيدميولوژيک تک ياخته -.  جهان و رانيا در تک ياخته ای

 های بيماريزا در ايران 

 و مطالعه شيپ

پيش از  کوييز

دريس ت   -مطالعه

 نمايشوايت برد ،   

  فيلم، و سعک

کتب رفرانس و 

دانشکده 

 بهداشت 

پيش مطالعه و 

ارائه  آن 

بصورت خالصه 

 نمره( 17امتحان تئوری پايان ترم  ) -

و حضور فعال در کالس  مطالعه شيپ -

 نمره(1)

. يپزشک يشناس انگل. مارکل -

 چاپمهدی محبعلي،  دکتر

 . 1394. رفيع انتشارات. سوم



 :روده ای

انتامبا 

 -هيستوليتيکا

انتامبا ديسپار و 

اميب های غير 

 بيماريزا

 

 

 های روش ،بيماری زايي ،سير تکاملي ،مرفولوژی ،کليات انگل

 انتامبا هيستوليتيکا،  و اپيدميولوژی پيشگيری و ، کنترلدرمان تشخيص،

 شرح دهد.تامبا ديسپار . راه تشخيص آنرا با انکنند  تشريح را

با اسامي و مرفولوژی اميب های غير بيماريزای روده ای آشنا 

 شود.

  -توسط مدرس 

کوييز پس از 

شرکت  -تدريس 

در  موثر آنها 

بحث های 

و نيز در گروهي 

بعضي موارد 

 خاص کنفرانس 

 دانشجويان

 

 -نويسي درختي تخصصي

مراجعه به کتب 

و  تخصصي 

تهيه رفرانس ، 

 پوستر های

آموزشي و 

مقاالت مروری 

و کيس ريپورت 

 ها

 نمره( 1نمرات کوييز کالسي            )

 نمره( 1ارائه کنفرانس و تحقيق )  

 یهايماريب ،يصائب لياسماع -

 اول، جلد ، رانيا يانگل

 ، یا اختهي تک یهايماريب

  ،آييژ انتشارات ،اول چاپ

 انگل. نوا ون،برا -.1393

 ديعمترجمه . يپزشک يشناس

 انتشارات. 13 چاپ. یاطهر

  .1394. ژييآ

  

 

 بسمه تعالي 
شتي و ردماني اراك          دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          معاونت آموزش و تحقیقات                                                                                     
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي                      

 فرم طرح  درس

مرتبه علمي: استاديار                                      انگل شناسي پزشکي            رشته تحصيلي:                     Ph.Dنام و نام خانوادگي مدرس: دکتر رضا قاسمي خواه            آخرين مدرك تحصيلي: 

                     پزشکي                   مقطع: پزشک عمومي      رشته تحصيلي فراگيران: بهداشت عموميگروه آموزشي:  انگل شناسي پزشکي                               نام دانشکده:  پزشکي                                      

                                          6/1حد:   تعداد فراگيران:                                   عنوان واحد درسي به طور کامل: انگل شناسي پزشکي                      تعداد وا                                                           97-98نيمسال تحصيلي:  

 97تاريخ به روزرساني طرح درس: بهمن                                     محل تدريس: دانشکده بهداشت                               عنوان درس پيش نياز:                                    12تعداد جلسه:  

 

شماره 

 جلسه

تاريخ و 

 زمان جلسه
 جلسههدف کلی 

)بر اساس سه حيطه اهداف آموزشی:  اهداف ويژه رفتاري

 ( شناختی، عاطفی، روان حرکتی

فعاليت هاي  محل تدريس وسايل آموزشی روش ياددهی 

 ياددهی

 منابع تدريس شيوه ارزشيابی

  درصد متد



8 

 :تازکداران 

ژيارديا   روده ای: 

 المبليا

و تازکدار سيستم 

تناسلي: 

 تريکوموناس

 واژيناليس

 

 

 های روش ،ييزا یماريب ،يتکامل ريس ،یمرفولوژ انگل، اتيکل -

 ايالمبل ايارديژ یولوژيدمياپ و پيشگيری و کنترل درمان، تشخيص،

 .کنند  تشريح را

 های روش ،ييزا یماريب ،يتکامل ريس ،یمرفولوژ انگل، اتيکل -

س تريکومونا یولوژيدمياپ و پيشگيری و کنترل درمان، تشخيص،

 .کنند  تشريح راواژيناليس 

 و مطالعه شيپ

پيش از  کوييز

دريس ت   -مطالعه

  -توسط مدرس 

کوييز پس از 

شرکت  -تدريس 

در  موثر آنها 

بحث های 

و نيز در گروهي 

بعضي موارد 

 خاص کنفرانس 

 دانشجويان

 

 نمايشوايت برد ،   

  فيلم، و عکس

کتب رفرانس و 

 تخصصي

دانشکده 

 بهداشت 

ه و پيش مطالع

ارائه  آن 

بصورت خالصه 

 -نويسي درختي

مراجعه به کتب 

و  تخصصي 

تهيه رفرانس ، 

 پوستر های

آموزشي و 

مقاالت مروری 

و کيس ريپورت 

 ها

امتحان تئوری پايان  -

 نمره( 17ترم  )

و  مطالعه شيپ -

حضور فعال در کالس 

 نمره(1)

نمرات کوييز کالسي            

 نمره( 1)

ارائه کنفرانس و  

 نمره( 1تحقيق ) 

مهدی محبعلي،  . دکتريپزشک يشناس انگل. مارکل -

 . 1394. رفيع انتشارات. سوم چاپ

 ،دوم جلد ، رانيا يانگل یهايماريب ،يصائب لياسماع -

  ،آييژ انتشارات ، اول چاپ ، یا اختهي تک یهايماريب

1393. 

 ديعمترجمه . يپزشک يشناس انگل. نوا براون، -

  .1394. ژييآ انتشارات. 13 چاپ. یاطهر

 ادريسيان، غالمحسين دکتر -پزشکي شناسي ياخته

 دکتر قرباني، مهدی دکتر رضائيان، مصطفي دکتر

 -چاپ اول -محبعلي مهدی کشاورز،دکتر حسين

 1394 -نينو دهيا یهمکاربا    يمان انتشارات

 

  

 بسمه تعالي 
شتي و ردماني اراك          دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        معاونت آموزش و تحقیقات                                                                                                       
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي     

 فرم طرح  درس

انگل شناسي پزشکي             مرتبه علمي: استاديار                                     رشته تحصيلي:                     Ph.Dنام و نام خانوادگي مدرس: دکتر رضا قاسمي خواه            آخرين مدرك تحصيلي: 

پزشکي                   مقطع: پزشک عمومي                           گيران: بهداشت عموميرشته تحصيلي فراگروه آموزشي:  انگل شناسي پزشکي                               نام دانشکده:  پزشکي                                      

                                          6/1پزشکي                      تعداد واحد:   تعداد فراگيران:                                   عنوان واحد درسي به طور کامل: انگل شناسي                                                            97-98نيمسال تحصيلي:  

 97روزرساني طرح درس: بهمن  تاريخ به                                    محل تدريس: دانشکده بهداشت                               عنوان درس پيش نياز:                                    12تعداد جلسه:  

 

 منابع تدريس شيوه ارزشيابیفعاليت هاي محل  وسايل آموزشی روش ياددهی )بر اساس سه حيطه اهداف آموزشی:  اهداف ويژه رفتاري هدف کلی جلسهتاريخ و شماره 



زمان  جلسه

 جلسه

  درصد متد ياددهی تدريس ( شناختی، عاطفی، روان حرکتی

9 

 وز:ليشماني 

 روستايي، جلدی

جلدی شهری و 

 احشايينوع 

 ريس ،آماستيگوت و پروماستيگوت  یمرفولوژ انگل، اتيکل -

 و کنترل درمان، ، تشخيص های روش ،ييزا یماريب ،يتکامل

جلدی  روستايي، جلدی ليشمانيوز:  یولوژيدمياپ و پيشگيری

  .کنند  تشريح را احشايينوع شهری و 

 کوييز و مطالعه شيپ

   -پيش مطالعهاز 

دريس توسط ت

کوييز   -مدرس 

 -پس از تدريس 

 شرکت موثر آنها 

در بحث های 

و نيز در گروهي 

بعضي موارد خاص 

 کنفرانس 

 دانشجويان

 

 نمايشوايت برد ،   

  فيلم، و عکس

کتب رفرانس و 

 تخصصي

دانشکده 

 بهداشت 

پيش مطالعه و 

ارائه  آن 

بصورت خالصه 

 -نويسي درختي

تب مراجعه به ک

و  تخصصي 

تهيه رفرانس ، 

 پوستر های

آموزشي و 

مقاالت مروری 

و کيس ريپورت 

 ها

امتحان تئوری پايان  -

 نمره( 17ترم  )

و  مطالعه شيپ -

حضور فعال در کالس 

 نمره(1)

نمرات کوييز کالسي            

 نمره( 1)

ارائه کنفرانس و  

 نمره( 1تحقيق ) 

دی محبعلي، مه . دکتريپزشک يشناس انگل. مارکل -

 . 1394. رفيع انتشارات. سوم چاپ

 ،دوم جلد ، رانيا يانگل یهايماريب ،يصائب لياسماع -

  ،آييژ انتشارات ، اول چاپ ، یا اختهي تک یهايماريب

1393. 

 ديعمترجمه . يپزشک يشناس انگل. نوا براون، -

  .1394. ژييآ انتشارات. 13 چاپ. یاطهر

 ادريسيان، حسينغالم دکتر -پزشکي شناسي ياخته

 دکتر قرباني، مهدی دکتر رضائيان، مصطفي دکتر

 -چاپ اول -محبعلي مهدی کشاورز،دکتر حسين

 1394 -نينو دهيا یهمکاربا    يمان انتشارات

 



 بسمه تعالي
شتي و ردماني اراك          دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           معاونت آموزش و تحقیقات                       
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي                   

 فرم طرح  درس

انگل شناسي پزشکي             مرتبه علمي: استاديار                                     رشته تحصيلي:                     Ph.Dنام و نام خانوادگي مدرس: دکتر رضا قاسمي خواه            آخرين مدرك تحصيلي: 

پزشکي                   مقطع: پزشک عمومي                           ران: بهداشت عموميرشته تحصيلي فراگيگروه آموزشي:  انگل شناسي پزشکي                               نام دانشکده:  پزشکي                                      

                                          6/1شکي                      تعداد واحد:   تعداد فراگيران:                                   عنوان واحد درسي به طور کامل: انگل شناسي پز                                                           97-98نيمسال تحصيلي:  

 97وزرساني طرح درس: بهمن تاريخ به ر                                    محل تدريس: دانشکده بهداشت                               عنوان درس پيش نياز:                                    12تعداد جلسه:  

 
شماره 

 جلسه

تاريخ و 

 زمان جلسه
 هدف کلی جلسه

)بر اساس سه حيطه اهداف آموزشی: شناختی،  اهداف ويژه رفتاري

 ( عاطفی، روان حرکتی

وسايل  روش ياددهی 

 آموزشی

محل 

 تدريس

فعاليت هاي 

 ياددهی

 منابع تدريس شيوه ارزشيابی

  درصد متد

1

0 

 ماالريا: 

گونه های 

 پالسموديوم:

 يواکس، )و

فالسيپاروم، 

 (ماالريه و اوال

 ،)تروفوزوييد، شيزونت یمرفولوژطبقه بندی ،  انگل، اتيکل -

 روش ،ييزا یماريب ،در انسان و پشه يتکامل ريس گامتوسيت(،

 یولوژيدمياپ و پيشگيری و کنترل درمان، ، تشخيص های

 :پالسموديوم

 .کنند  تشريح را ريه و اوالويواکس، فالسيپاروم، ماال

 کوييز و مطالعه شيپ

   -پيش مطالعهاز 

دريس توسط ت

کوييز   -مدرس 

 -پس از تدريس 

 شرکت موثر آنها 

در بحث های 

و نيز در گروهي 

بعضي موارد خاص 

 کنفرانس 

 دانشجويان

 

وايت برد ،   

 و عکس نمايش

کتب   فيلم،

رفرانس و 

 تخصصي

دانشکده 

 بهداشت 

و  پيش مطالعه

ارائه  آن 

بصورت خالصه 

 -نويسي درختي

مراجعه به کتب 

و  تخصصي 

تهيه رفرانس ، 

 پوستر های

آموزشي و 

مقاالت مروری 

و کيس ريپورت 

 ها

امتحان تئوری پايان  -

 نمره( 17ترم  )

و  مطالعه شيپ -

حضور فعال در کالس 

 نمره(1)

نمرات کوييز کالسي            

 نمره( 1)

ارائه کنفرانس و  

 نمره( 1حقيق ) ت

مهدی محبعلي،  . دکتريپزشک يشناس انگل. مارکل -

 . 1394. رفيع انتشارات. سوم چاپ

 ،دوم جلد ، رانيا يانگل یهايماريب ،يصائب لياسماع -

  ،آييژ انتشارات ، اول چاپ ، یا اختهي تک یهايماريب

1393. 

 ديعمترجمه . يپزشک يشناس انگل. نوا براون، -

  .1394. ژييآ نتشاراتا. 13 چاپ. یاطهر

 ادريسيان، غالمحسين دکتر -پزشکي شناسي ياخته

 دکتر قرباني، مهدی دکتر رضائيان، مصطفي دکتر

 -چاپ اول -محبعلي مهدی کشاورز،دکتر حسين

 1394 -نينو دهيا یهمکاربا    يمان انتشارات

 

 

 



 

 بسمه تعالي
شتي و ردماني اراك          دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             معاونت آموزش و تحقیقات                                                                                                       
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي 

 فرم طرح  درس

انگل شناسي پزشکي             مرتبه علمي: استاديار                                     رشته تحصيلي:                     Ph.Dتر رضا قاسمي خواه            آخرين مدرك تحصيلي: نام و نام خانوادگي مدرس: دک

پزشکي                   مقطع: پزشک عمومي                           رشته تحصيلي فراگيران: بهداشت عمومي                                 گروه آموزشي:  انگل شناسي پزشکي                               نام دانشکده:  پزشکي     

                                          6/1عنوان واحد درسي به طور کامل: انگل شناسي پزشکي                      تعداد واحد:           تعداد فراگيران:                                                                                      97-98نيمسال تحصيلي:  

 97تاريخ به روزرساني طرح درس: بهمن                                     ياز:محل تدريس: دانشکده بهداشت                               عنوان درس پيش ن                                    12تعداد جلسه:  

 

شماره 

 جلسه

تاريخ و 

زمان 

 جلسه

 هدف کلی جلسه
)بر اساس سه حيطه اهداف آموزشی: شناختی،  اهداف ويژه رفتاري

 ( عاطفی، روان حرکتی

وسايل  روش ياددهی 

 آموزشی

فعاليت هاي  محل تدريس

 ياددهی

 منابع تدريس شيابیشيوه ارز

  درصد متد

1

1 

کوکسيدياهای  

روده ای: 

کريپتوسپوريديو)

م، ايزوسپورا، 

سيکلوسپورا و 

سارکوسيس 

( و تيس

 توکسوپالسما

 یماريب تکاملي ريس ، یمرفولوژطبقه بندی ،  انگل، اتيکل -

 و پيشگيری و کنترل درمان، ، تشخيص های روش ،ييزا

ريديوم، ايزوسپورا، سيکلوسپورا و کريپتوسپو یولوژيدمياپ

 .کنند  تشريح را و توکسوپالسما سارکوسيس تيس

 کوييز و مطالعه شيپ

   -پيش مطالعهاز 

دريس توسط ت

کوييز   -مدرس 

 -پس از تدريس 

 شرکت موثر آنها 

در بحث های 

و نيز در گروهي 

بعضي موارد خاص 

 کنفرانس 

 دانشجويان

وايت برد ،   

 و عکس نمايش

کتب   ،فيلم

رفرانس و 

 تخصصي

دانشکده 

 بهداشت 

پيش مطالعه و 

ارائه  آن 

بصورت خالصه 

 -نويسي درختي

مراجعه به کتب 

و  تخصصي 

تهيه رفرانس ، 

 پوستر های

آموزشي و 

مقاالت مروری 

و کيس ريپورت 

امتحان تئوری پايان  -

 نمره( 17ترم  )

و  مطالعه شيپ -

حضور فعال در کالس 

 نمره(1)

ييز کالسي            نمرات کو

 نمره( 1)

ارائه کنفرانس و  

 نمره( 1تحقيق ) 

مهدی محبعلي،  . دکتريپزشک يشناس انگل. مارکل -

 . 1394. رفيع انتشارات. سوم چاپ

 ،دوم جلد ، رانيا يانگل یهايماريب ،يصائب لياسماع -

  ،آييژ انتشارات ، اول چاپ ، یا اختهي تک یهايماريب

1393. 

 ديعمترجمه . يپزشک يشناس انگل. انو براون، -

  .1394. ژييآ انتشارات. 13 چاپ. یاطهر

 ادريسيان، غالمحسين دکتر -پزشکي شناسي ياخته

 دکتر قرباني، مهدی دکتر رضائيان، مصطفي دکتر

 -چاپ اول -محبعلي مهدی کشاورز،دکتر حسين

 1394 -نينو دهيا یهمکاربا    يمان انتشارات



  ها 

 

 بسمه تعالي
شتي و ردماني اراك    دااگشن      ه علوم زپشكي و خدمات بهدا

 معاونت آموزش و تحقیقات     
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي 

 نظری فرم طرح  درس

شناسي پزشکي             مرتبه علمي: استاديار                                    انگل  رشته تحصيلي:                     Ph.Dنام و نام خانوادگي مدرس: دکتر رضا قاسمي خواه            آخرين مدرك تحصيلي: 

مقطع: پزشک عمومي                           پزشکي                   رشته تحصيلي فراگيران: بهداشت عموميگروه آموزشي:  انگل شناسي پزشکي                               نام دانشکده:  پزشکي                                      

                                          6/1حد:   تعداد فراگيران:                                   عنوان واحد درسي به طور کامل: انگل شناسي پزشکي                      تعداد وا                                                           97-98نيمسال تحصيلي:  

 97تاريخ به روزرساني طرح درس: بهمن                                     محل تدريس: دانشکده بهداشت                               عنوان درس پيش نياز:                                    12تعداد جلسه:  

 

شماره 

 جلسه

خ و زمان تاري

 جلسه

هدف کلی 

 جلسه

)بر اساس سه حيطه اهداف آموزشی: شناختی،  اهداف ويژه رفتاري

 ( عاطفی، روان حرکتی

وسايل  روش ياددهی 

 آموزشی

فعاليت هاي  محل تدريس

 ياددهی

 منابع تدريس شيوه ارزشيابی

  درصد متد

1

2 

آميب های  

 آزاد زی:

آکانتامبا و 

 نگلريا

 یماريب تکاملي ريس ، یمرفولوژطبقه بندی ،  ،انگل اتيکل -

 و پيشگيری و کنترل درمان، ، تشخيص های روش ،ييزا

 .کنند  تشريح را آکانتامبا و نگلريا یولوژيدمياپ

 کوييز و مطالعه شيپ

   -پيش مطالعهاز 

دريس توسط ت

کوييز   -مدرس 

 -پس از تدريس 

 شرکت موثر آنها 

در بحث های 

و نيز در گروهي 

ضي موارد خاص بع

 کنفرانس 

 دانشجويان

وايت برد ،   

 و عکس نمايش

کتب   فيلم،

رفرانس و 

 تخصصي

دانشکده 

 بهداشت 

پيش مطالعه و 

ارائه  آن 

بصورت خالصه 

 -نويسي درختي

مراجعه به کتب 

و  تخصصي 

تهيه رفرانس ، 

 پوستر های

آموزشي و 

مقاالت مروری 

و کيس ريپورت 

امتحان تئوری پايان  -

 نمره( 17م  )تر

و  مطالعه شيپ -

حضور فعال در کالس 

 نمره(1)

نمرات کوييز کالسي            

 نمره( 1)

ارائه کنفرانس و  

 نمره( 1تحقيق ) 

مهدی محبعلي،  . دکتريپزشک يشناس انگل. مارکل -

 . 1394. رفيع انتشارات. سوم چاپ

 ،دوم جلد ، رانيا يانگل یهايماريب ،يصائب لياسماع -

  ،آييژ انتشارات ، اول چاپ ، یا اختهي تک یهايماريب

1393. 

 ديعمترجمه . يپزشک يشناس انگل. نوا براون، -

  .1394. ژييآ انتشارات. 13 چاپ. یاطهر

 ادريسيان، غالمحسين دکتر -پزشکي شناسي ياخته

 دکتر قرباني، مهدی دکتر رضائيان، مصطفي دکتر

 -چاپ اول -محبعلي مهدی کشاورز،دکتر حسين

 1394 -نينو دهيا یهمکاربا    يمان انتشارات



  ها 

 


