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لرستان پزشکي علوم دانشگاه
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آموزشي و درسي ریزیبرنامه واحد
(Course Plan) دوره طرح 

 

(شناسی یاخته تک) 2  شناسی انگل :آموزشی گروه      پیراپزشکی :دانشکده
آزمایشگاهی علوم-کارشناسی  :تحصیلی یرشته و مقطع
97-96-دوم ترم سالتحصیلی و تحصیلی نیمسال 

نظری :واحد نوع       2   :واحد تعداد شناسی انگل                 :درسی واحد نام
1 شناسی انگل :نیاز یشپ

316 كالس :برگزاری مکان8-10 :ساعت  شنبه دو روز :كالس برگزاری زمان
محمودوند دكتر :اساتیدمحمودوند دكتر :درس مسئول20:دانشجویان تعداد
10-12 :دانشجو با مشاوره ساعات
(دهید شرح لطفا) :دوره شرح

به كه موجودات این . است دیگر زنده موجودات به وابسته و ضعیف موجوداتی مطالعه علم شناسی انگل
در و بدن درون در كه آنهایی به ، كنند می زندگی انسان بدن از بیرون یا و درون در پریاخته و یاخته تک صورت
های انگل كنند می زندگی گوارش دستگاه از بیرون و درون در كه آنهایی و ( گوارشی های انگل ) گوارش دستگاه
از خارج در هم را خود زندگی از قسمتی بودن گوارشی حین در است ممکن بعضی ضمنا نامند، می گوارشی خارج
مانند حساس های مکان در استقرار و بافت نمودن نکروزه و انسداد یا آنزیم ترشح با كنندو سپری گوارش دستگاه
با گردد مرگ به منجر كه است ممکن شود انگاری سهل اگر مواردی در كه كنند می عارضه یا و بیماری باعث  چشم
به و تشخیص را انگل میتواند مرفولوژی با اشنایی با و برداری نمونه توان می جایگزینی محل شاخص با آشنایی
.نماید گزارش پزشک

(دهید شرح لطفا) :کلی هدف
یا و مزاحمت ایجاد انسان برای عبارتی به یا و دارند پزشکی اهمیت كه ای یاخته تک های انگل با آشنایی

.انها از كدام هر  تشخیصی مختلف راههای شناخت و میکنند بیماری

(بنویسید مختلف سطوح و ها حیطه به توجه با را اهداف):بینابینی اهداف
.بشناسد كالسیکی بندی تقسیم یا و مرفولوژی یا  جایگزینی محل اساس بر را ها انگل انواع )1

.بشناسد را آنها از یک هر زندگی سیکل )2

آورد عمل به را الزم های پیشگیری گردد می هم میزبان شامل كه زندگی سیکل اساس بر )3

بداند را یک هر پاتوژنیسیته )4

.بشناسد را آنها از یک هر جایگزینی محل و مرفولوژی )5

.بشناسد را یک هر تشخیصی اختصاصی راههای )6

.بداند را یک هر برای مناسب اقلیمی و جغرافیایی شرایط )7
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.بشناسد را ها میزبان انواع )8

:تدریس هایشیوه
*پاسخ و پرسششده ریزی برنامه سخنرانی*سخنرانی
(TBL)تیم بر مبتنی یادگیری(PBL)مسئله حل بر مبتنی یادگیری *گروهی بحث

----------------- (ببرید نام لطفًا) موارد سایر

(دهید شرح لطفا) :دانشجو تکالیف و وظایف

كالس هر تشکیل مدت .باشد داشته حضور كالس در كالس شروع از قبل دقیقه چند حداقل است موظف دانشجو
متفرقه كارهای .باشد ناگزیر كه مواردی در مگر نیست، كالس ترک به مجاز دانشجو فاصله این در .است دقیقه 105
استفاده و آدامس جویدن .گیرند انجام استراحت زنگ در بایستی بوفه به رفتن نیز و خانواده و دوستان با تماس مثل
.باشد خاموش بایستی كالس در دانشجو موبایل .است ممنوع مطلقًا درس كالس در تنقالت سایر از

:آموزشی کمک وسایل
 *اسالید پروژکتورگچ و تخته *برد وایت

-------------- (ببرید نام لطفًا)  موارد سایر

(کل نمره از) :نمره درصد و ارزشیابی نحوه
نمره درصد 40ترم پایان آزموننمره درصد 40 ترم میان آزمون

نمره درصد 10 كالس در فعال شركت نمره درصد 10 تکالیف انجام
---------- (ببرید نام لطفًا) موارد سایر

آزمون نوع
غلط -صحیحكردنی جور          *ایچندگزینه       *کوتاه پاسخ     تشریحی

----------- (ببرید نام لطفا) موارد سایر
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:(ببرید نام لطفا) :مطالعه برای پیشنهادی منابع
:انگلیسی منابع -

تهران پزشی علوم دانشگاه ترجمه ووک ماركل پزشکی شناسی انگل           چاپی
براوون-نوا پزشکی شناسی انگل                

GOOGLE  اینترنتی 

:فارسی منابع
چاپی 

شناسی انگل -صائبی دکتر انگل های بیماری -تهران دانشگاه شناسی یاخته تک
اورمزدی هرمر دکتر

GOOGLE  اینترنتی 

.است گردیده ارائه پیوست فایل در موضوعات و کلیات جهت


