
  
 

   
 اختار طرح درس دانشکده علوم پزشکی سیرجانس
 

 
 
 
 

 (Lesson Plan) طرح درس
 

  :ارائه درستاريخ  98-99:  سال تحصيلي

 دکتر مردانشاه: نام مدرس کارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي :رشتهمقطع/

 17 :تعداد دانشجو 1انگل شناسي  :)واحد( نام درس

 جلسه 15 -دقيقه90:  /تعداد جلساتمدت کالس نيمسال اول :ترم
 

 : ابع درسمن
 

1- Worms and Human disease by/Muller 2001. 

2- Medical Parasitology by/ Markell 2006. 

 

 اساليد،کتاب،الم: امکانات آموزشي
 

 نماتودها سستودها، ترماتودها،: مطالب درسکلي رئوس 
 

 ها ن کرمفراگیری مورفولوژیک و ریخت شناسی، سیرتکاملی،تشخیص، پیشگیری ،کنترل و درما: هدف کلی درس
 

 پاورپوينت، :روش آموزش

 اجرای درس:  شيوه

ؤول دوره در مورد نظم و انضباط سياست مس

هر  یدر طول دوره:به ازا يآموزش نيقوان یاجراو

 يطبق مصوبات آموزش بتيغ اي ريجلسه تاخ

ازدو جلسه  شيب بتينمره کسر خواهد شد و غ

بدون مجوز   منجر به حذف  درس و گزارش مورد 

 خواهد شدبه آموزش 

 

 

 ی ارزشيابي نحوه

 نمره      1           درصدحضور مستمر در کالس       

 نمرهدرصد                         نظم و انضباط کالسي      

 نمره                 درصد    ارزشيابي طول ترم            
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  --------------   8امتحان ميان ترم               

 

 نمره       11        ايان ترم                رصدامتحان پ

 

 
 
 
 
 

 تاريخ برگزاری
 جلسات

 فاهدا عنوان جلسه/رئوس مطالب

 جلسه اول

 تاريخ: 

30/6/98 

 

معرفي کليات انگل  کليات انگل شناسي ، تقسيم بندی انگل ها ،کليات کرم شناسي
 شناسي و کرم شناسي

 جلسه دوم

 تاريخ:

6/7/98 

 احشائي مهاجر الروهاي و آسكاريس ، دانماتو كليات

مورفولوژيک و فراگيری 
ريخت شناسي، 

سيرتکاملي،تشخيص، 
پيشگيری ،کنترل و 

 درمان 

 جلسه سوم

13/7/98 

 قالبدار کرمهای تريکوسفال، ، اکسيور

 

 کیمورفولوژفراگیری 

 ،یشناس ختیو ر

 ص،ی،تشخیرتکاملیس

،کنترل و  یریشگیپ

 درمان 

 جلسه چهارم

20/7/98 

 استرونژيلوئيدس استرکوراليس و تريکوسترونژيلوس ها
 تريشين و کاپيالريا هپاتيکا

 کیمورفولوژفراگیری 

 ،یشناس ختیو ر

 ص،ی،تشخیرتکاملیس

،کنترل و  یریشگیپ

 درمان 

 جلسه پنجم

 تاريخ:

4/8/98 

 کیمورفولوژفراگیری  دراکونکولوس )پيوك ، بيماری رشته(

 ،یشناس ختیو ر

 ص،ی،تشخیرتکاملیس

،کنترل و  یریشگیپ

 درمان 

 جلسه ششم

 تاريخ:

11/8/98 

کليات کرم ها پهن ، ترماتودا، فلوك های کبدو مجاری 

 صفراوی: فاسيوال و ديکروسليوم
و مقدمه کليات 

 ترماتودها

 جلسه هفتم

 تاريخ:

18/8/98 

ترماتودهای غير شايع ايران )فلوك های روده ای و ريوی : 

 ، پاراگونيموس (هتروفيدها ، فاسيولوپيس 

 کیمورفولوژ یفراگیر

 ،یشناس ختیو ر

 ص،ی،تشخیرتکاملیس

،کنترل و  یریشگیپ

 درمان 
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 جلسه هشتم

 تاريخ:

25/8/98 

 فلوکهای خوني: شيستوزوماهای انساني و درماتيت سرکری

 کیمورفولوژفراگیری 

 ،یشناس ختیو ر

 ص،ی،تشخیرتکاملیس

،کنترل و  یریشگیپ

 درمان 

 جلسه نهم

 تاريخ:

2/9/98 

 کليات سستودا ، تنياها
يادگيری کليات و مقدمه 

 سستودها

 همد جلسه

 تاريخ:

9/9/98 

داكینوكوكوس ها و بیماري هیدات  

و  کيمورفولوژفراگيری 
 ،يشناس ختير

 ص،ي،تشخيرتکامليس
،کنترل و  یريشگيپ

 درمان

 
 يازدهم جلسه
 :خيتار

16/9/98 

 
 يرانهيمنولپيس ها ، ساير سستودهای غير شايع ا

و  کيمورفولوژفراگيری 
 ،يشناس ختير

 ص،ي،تشخيرتکامليس
،کنترل و  یريشگيپ

 درمان
 

 جلسه دوازدهم
16/9/98 

 
 تنياها

و  کيمورفولوژ یريفراگ
 ،يشناس ختير

 ص،ي،تشخيرتکامليس
،کنترل و  یريشگيپ

 درمان
 

 جلسه چهاردهم

23/9/98 

 

 ساير سستودهاي غير شايع ايران

و  کيمورفولوژ یريفراگ

 ،یشناس ختير

 ص،ي،تشخیرتکامليس

،کنترل و  یريشگيپ

 درمان

 

 جلسه پانزدهم

30/9/98 

 
 کرمي بيمارهای تشخيص تکنيکهای با آشنايي

 

اموزش مبتني بر تکنيک 
های رنگ آميزی، 

شناسايي و جداسازی 
 کرم ها

 : دانشجو ارزشيابي شيوه

 ترم پايان و ترم بين آزمون ، كالس در پاسخ و پرسش و فعال حضور

 


