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دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

 بهداشتي درماني جهرم

)غیرحضوری(دوره طرح  

Course plan           
 

 

  
 

 تهيه کنندگان:

انگل شناسی اساتيد گروه:  

و    

مرکز  برنامه ریزی درسی  كميته با همکاری 

و مرکز   ت و توسعه آموزش پزشكيمطالعا

 آموزش مجازی

 دکتر حسن رضانژاد تدوين کننده:استاد 

 

1911سال  
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 2 تعداد واحد : انگل شناسی پزشکی  نام درس :

 یک ترم تحصيلی مدت زمان ارائه درس :  پزشکی، دکترای عمومی  رشته و مقطع تحصيلی :

با  دکتر رضانژاد:  و استاد مربوطه اتيد همکاراس ،مسئول درس 

شادمند و سرکار آقای همکاری آقایان دکتر صلح جو، دکتر عبدلی و 

 خانم پروین

 11 دی ماه 6شهریور لغایت  11 زمان شروع و پایان :

 نویداستفاده از سامانه آموزش غير حضوری :  آموزش:فضای   پيشنياز :

 

و در طی این درس متناسب با ساعات لحاظ شده به تدریج محتووای مجوا ی در سوامانه     بصورت غیرحضوری ارائه می گردد بصورت تیمی )چنداستاد( 79نیمسال اولانشجویان ورودی دراین درس جهت دشرح دوره : 

یان و دریافت با خورد و ارائه با خورد ا  استاد به منظور ار یابی تکووینی ا  یوادگیری دانشوجو انجوا      یادگیری الکترونیک به صورت افالین یا آنالین قرار می گیرد شایان ذکر است براساس این طرح دوره تعامالت دانشجو

 پس آ مون نهایی متناسب با شرایط به صورت آنالین و یا حضوری برگزار خواهد شد.سو  .خواهد گرفت 
 

و دانستن مورفولوژی، چرخه ی زندگی، مخازن، بيماری زايی، انتشار ، تك ياخته ها ناشي از كرمها انگلی آشنايي دانشجويان با بيماريهاي هدف ف نهایی دوره:اهدا

دانشجويان بايد نقش بندپايان را در انتقال بيماری ها  همچنينی ايجاد شده، وضعيت بروز و شيوع آنها در ايران است. بيماريها كنترل، درمانانتقال انگل،  راههايجغرافيايی و 

 بدانند.
 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند......: نهایی دورهف اهدا ردیف
 را توضيح  دهد.  كليات وتاريخچه اي از انگل ها ، بندپايان و طبقه بندي آنها 1

 بيان نمايد.مهم در انتقال بيماری ها را بندپايان چه و بيماری زا  چه کرم ها و تک ياخته های ويژگي هاي ساختماني انگل ها 2

 متابوليسم و فيزيولوژي انگل ها را ذکر نمايد . اصول كلي 3

 چرخه زندگی انگلها را شرح دهد. 4

 تحليل نمايد.را و رابطه انگل و ميزبان  بيماريزايي كرم ها، تك ياخته ها مكانيزم هاي 5

 بيان نمايد.را و بندپايان  به انگلهاانسان يب هاي ناشي از آلودگي و آسعالئم  6

 .و بند پايان را بداند بيماريهاي انگلي روشهاي تشخيص  9

 را توضيح دهد. انگلايجاد شده توسط چگونگي كنترل و پيشگيري از بيماريهاي  8
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 آن را در ايرانبداند و مناطق اندميک  ط مختلف دنيا و بخصوص در ايرانوضعيت انتشار کرم ها و تک ياخته های انگلی و بيماری زا را در نقا 7

 بشناسد.

 زمانبندي دروس جدول
روش ها و مدلهای **** سرفصل مطالب

ارائه درس بصورت غیر 

 مجازی 

ابزارهای تعاملی استاد با *** نوع محتوا*

 دانشجو جهت ارائه محتوای درس

)فضای آموزش  

 غیرحضوری(

ساعت 

 ارائه

آموزشهای **

 حمایتی و مکمل 

 روش ارزشیابی

)تکوینی و 

 پایانی(

 سطح یادگیری

***** 

پادکست،  ------ و ترماتودا  یانگل شناسي، كرم شناس كليات

، ویدئوکست

 ،آمو ش آنالین

 ادوب کانکت،سامانه نوید، 

  اسکای رو ،
 12-11 سامانه نوید

 یکشنبه

شبببببببببببکه 

 اجتماعی

کوییز، تکلیف، 

آزمون 

 آنالاین

یادسپاری، 

فهمیدن، 

 کاربرد

 // // // // // // // ------ كبدي و روده اي ترماتودهاي

 // // // // // // // ------ خوني ) شيستوزوما( و ريوي ترماتودهاي

 // // // // // // // ------  كرمهاي نواري + تنيا مقدمات

 // // // // // // // ------ ینوار یکرم ها رينوكوكوك و سا اكي

نماتودا، آسكاريس، اكسيور، كرمهاي  مقدمات

 شالقي و تريشينال

------ // // // // // // // 

 // // // // // // // ------  پيوك، كرمهاي قالبدار استرونژيلوئيدس،

 // // // // // // // ------  مقدمات تك ياخته شناسي + ماالريا

اپي كمپلكسا)توكسوپالسما و...( و 

 ميكروسپورا

------ // // // // // // // 

 // // // // // // // ------ ليشمانيوز جلدي، احشائي و بيماري خواب
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و آميب ها  سيستيبالستوس ا،يشاگاس، ژيارد

  یآزادز

------ // // // // // // // 

و  سيازيتريكومون س،يآمبياز

  زا یماريب ريغ یها بيس،آميازيباالنتيد

------ // // // // // // // 

 // // // // // // // ------ (1شناسي پزشكي:   كليات و دوباالن) حشره

 // // // // // // // ------ (2شناسي پزشكي:   دوباالن) حشره

شناسي پزشكي: ساس ،كك، شپش، كنه  حشره

  ها تيو ما

------ // // // // // // // 

 
 (یو شکبه های اجتماعadobe connect ، ،آمو ش آنالینپادکست، ویدئوکست،مالتی مدیا، آ مونهای آنالین )نوع محتوا: شامل : *
  

 (،استفاده ا  کتابخانه های دیجیتال استفاده ا  شبکه اجتماعی )واتساپ، اینستا، تلگرا ،آرمان و ایبوک ها)آمو شهای حمایتی و مکمل :  **
 

  (fcc،اسکایپ، و  ،رو  ،اسکایکانکتادوب اده ا  محیط استف)ابزارهای تعاملی استاد با دانشجو:  ***

 (... و pbl، مدلهای یادگیری ترکیبی ، فلیپ ، آمو ش در گروههای کوچک )بصورت غیرمجا ی :  روشها و مدلهای ارائه درس**** 

 (سطح یادگیری : دانش:)به یادسپاری، فهمیدن، کاربرد، تجلیل، نقد وار یابی ، ترکیب قضاوت***** 

 (درونی سا ی حیطه نگرش عاطفی :)دریافت و توجه ، واکنش نشان دادن ، ار شگذاری، سا ماندهی ار شها، 

حیطه روان حرکتی : )تقلید، اجرای مستقل، سرعت و دقت ، هماهنگی حرکتی ، عادی شدن (
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، کمتژیاای سپرینگ  ، نر  افزاراسنگیت  نر  افزار بکارگرفته شده در تولید محتوا : به عنوان مثال صداگذاری روی اسالید

 استوری الین

 اری بر روی پاورپوینتذاسنگیت + صدا گ
 

 

 ابع درسی : من
  انگل شناسي پزشكي ماركل وگ -

 بيماری های انگلی در ايران، دکتر اسماعيل صائبی، جلد اول: کرم شناسی،  جلد دوم: تک ياخته شناسی   -

 ، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهرانتک ياخته شناسی پزشکی، دکتر ادريسيان و همکاران -

 کرم شناسی پزشکی، دکتر فريدون ارفع -

  مايکل ويليام سرويس، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران ،كليات حشره شناسي پزشكي -

    Petersطلس بيماري هاي گرمسيري ا و Jeffreyاطلس انگل شناسي  -

 

 :نحوه ارزشيابی 

 ارزشيابی تکوینی و ارزشيابی پایانی : 

 ره در نمره نهایی لحاظ می شود به دانشجو تعلو   درصد نم 15-11در صورت رعایت مالک های  یر ارزشيابی تکوینی : -

 می گیرد.

 
 پاسخ به موقع به تکالیف فردی ا  فضای یادگیری الکترونیک -

 

 
 

 و تاالر گفتگوآنالین شرکت فعال در تعامالت  -

 
 

 

 مشارکت فعاالنه در کوئیز های ثبت شده در سامانه -

 

 

 

 نحوه محاسبه نمره كل درس :
 

 شده در طول ترم ( های برگزار وئیزدرصد کسب شده )ک 1 -

 توسط هر دانشجو(درصد کسب شده )از انجام تکالیف فردی انجام شده  1 -

 )مشارکت فعال در تعامالت و تاالر گفتگو(...درصد کسب شده از انجام تکالیف گروهی  -

 ترم بصورت غیر حضوری درصد کسب شده از آزمون میان 41 -

 بصورت غیر حضوریم درصد کسب شده در آزمون پایان تر 11 -

 )پورتفولیو، تحقیق و ...(......درصد کسب شده از پروژه های کالسی  -

 نمره نهایی براساس جمع هرتعداد از آیتم های ذکر شده می باشد. -
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 مقررات : 

 نمره 11حد نمره قبولی : 

 - . های آنالینتعداد دفعات مجا  غیبت در کالس 

 و امتحان پایانی ضروری است.ای حین تر ، کوئیزها مشارکت دانشجویان در کلیه آ مونه
 


