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 انگل ها  و درمان و ...  تشخیصمقدمات، ساختار، بررسی 

 تشخیص میکروسکوپی انگل ها در آزمایشگاه های بالینی
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 کارشناسی پرستاری رشته و مقطع تحصیلی: انگل شناسی     عنوان کامل درس:

 نداردنیاز:  پیش (اول)نیمسال    1401-1402سال تحصیلی:  

 32 تعداد فراگیران: عملی واحد    0.5تئوری +  واحد   0.5 : تعداد واحد

 □کارآموزی         ■عملی        ■ تئورینوع درس:  8-10،  شنبهسه ساعت(: -)روز زمان برگزاری کالس

 20/10/1401 خاتمه کالس:  تاریخ 12/07/1401 شروع کالس:  تاریخ

 d.p.sarvar@gmail.com پست الکترونیک مدرس: داوود پشوتن سرور  نام و نام خانوادگی مدرس: 

 داوود پشوتن سرور   مدرس مسئول درس:  داوود پشوتن سرور  گروه مدرسین:



 ارزشیابی:

 ■ پایانی          □تکوینی ارزشیابی:  

 20نمره کل: 

 نمره  15ترم:  ترم: ... نمره         آزمون پایاننمره         آزمون میان 3تکلیف:         -کوئیز:           2حضور فعال:  

   □ جور کردنی           □ صحیح و غلط            □چند گزینه ای           □تشریحی       □ :  شفاهی میان ترم آزموننوع 

 □ جور کردنی           □ صحیح و غلط            ■ چند گزینه ای           ■ تشریحی       ■شفاهی   پایان ترم: نوع آزمون
 

 

 

 

 مقررات آموزشی در کالس درس:

 دانشجو موظف است قبل از حضور استاد در کالس حاضر باشد.  ➢

 خاموش کردن تلفن همرا در کالس درس الزامی است. ➢

   .باشدسواالت و آمادگی برای یادگیری میپاسخ به   ،کت فعال در بحثشامل شردرس  دانشجو در کالس های فعالیت ➢

 . خواهد شدشود، درس مربوطه حذف ساعات جلسات  17/4در صورتی که غیبت دانشجو در کالس بیش از  ➢

 

 

 

 

 :هدف کلی درس

 با ساختارهای میکروسکوپی و تشخیص میکروبها در آزمایشگاه های بالینی آشنایی دانشجویان 

 

 

 تئوری واحد 

 

 12/07/1401تاریخ:       –جلسه اول 

 روش تدریس  حیطه اهداف رفتاری  عنوان مبحث: 
وسایل  

 آموزشی 

 مقدمات کرم شناسی 
دانشجو بتواند مقدمات کرمهای انگلی را شرح  

 دهد
 سخنرانی  شناختی 

ویدئو  

 پروژکتور 

 19/07/1401تاریخ:     –جلسه دوم 

 روش تدریس  حیطه اهداف رفتاری  عنوان مبحث: 
وسایل  

 آموزشی 

آشنایی با نماتودهای روده  

 ای 
دانشجو بتواند نماتودهای روده ای را شرح  

 دهد
 سخنرانی  شناختی 

ویدئو  

 پروژکتور 



 26/07/1401تاریخ:     –جلسه سوم 

 روش تدریس  حیطه اهداف رفتاری  عنوان مبحث: 
وسایل  

 آموزشی 

آشنایی با نماتودهای  

 خونی و بافتی 

دانشجو بتواند نماتودهای خونی و بافتی را  

 شرح دهد 
 سخنرانی  شناختی 

ویدئو  

 پروژکتور 

 03/08/1401تاریخ:     –جلسه چهارم 

 روش تدریس  حیطه اهداف رفتاری  عنوان مبحث: 
وسایل  

 آموزشی 

 سخنرانی  شناختی  را شرح دهد   سستودهادانشجو بتواند   ا سستودهآشنایی با 
ویدئو  

 پروژکتور 

 10/08/1401تاریخ:     –جلسه پنجم 

 روش تدریس  حیطه اهداف رفتاری  عنوان مبحث: 
وسایل  

 آموزشی 

 سخنرانی  شناختی  دانشجو بتواند ترماتودها را شرح دهد  آشنایی با ترماتودها 
ویدئو  

 پروژکتور 

 

 

 واحد عملی

 12/07/1401تاریخ:       –جلسه اول 

 روش تدریس  حیطه رفتاری اهداف  عنوان مبحث: 
وسایل  

 آموزشی 

 پره البراتور
دانشجو بتواند انواع آزمایشات انگل شناسی و  

 نحوه نمونه گیری را شرح دهد 
 سخنرانی  شناختی 

ویدئو  

 پروژکتور 

 19/07/1401تاریخ:     –جلسه دوم 

 روش تدریس  حیطه اهداف رفتاری  عنوان مبحث: 
وسایل  

 آموزشی 

آزمایشگاه انگل  آشنایی با 

 شناسی
دانشجو بتواند استفاده از وسایل  

 آزمایشگاهی را شرح دهد 

- شناختی

 بصری 
 سخنرانی 

میکروسکوپ  

و وسایل  

 ازمایشگاه 

 26/07/1401تاریخ:     –جلسه سوم 

 روش تدریس  حیطه اهداف رفتاری  عنوان مبحث: 
وسایل  

 آموزشی 



انجام آزمایشات انگل  

 شناسی

  انگلدانشجو بتواند المهای میکروسکوپی   -

 .کند  بررسیرا تهیه و  

- بصری

 شناختی 
 سخنرانی 

میکروسکوپ  

و وسایل  

 ازمایشگاه 

 03/08/1401تاریخ:     –جلسه چهارم 

 روش تدریس  حیطه اهداف رفتاری  عنوان مبحث: 
وسایل  

 آموزشی 

 ( 1بررسی المهای کرمها )
میکروسکوپی انگل شناسی را  دانشجو  بتواند المهای  

 شرح دهد 

- بصری

 شناختی 
 میکروسکوپ  سخنرانی 

 10/08/1401تاریخ:     –جلسه پنجم 

 روش تدریس  حیطه اهداف رفتاری  عنوان مبحث: 
وسایل  

 آموزشی 

 ( 2بررسی المهای کرمها )
دانشجو  بتواند المهای میکروسکوپی انگل   -

 شناسی را شرح دهد 
- بصری

 شناختی 
 میکروسکوپ  سخنرانی 

 08/1401/ 17تاریخ:     –جلسه ششم 

 روش تدریس  حیطه اهداف رفتاری  عنوان مبحث: 
وسایل  

 آموزشی 

بررسی المهای تک یاخته 

(1) 
دانشجو  بتواند المهای میکروسکوپی انگل   -

 شناسی را شرح دهد 
- بصری

 شناختی 
 میکروسکوپ  سخنرانی 

 08/1401/ 24  تاریخ:   –  مجلسه هفت

 روش تدریس  حیطه اهداف رفتاری  مبحث: عنوان 
وسایل  

 آموزشی 

بررسی المهای تک یاخته 

(2) 

دانشجو  بتواند المهای میکروسکوپی انگل   -

 شناسی را شرح دهد 
- بصری

 شناختی 
 میکروسکوپ  سخنرانی 

 01/09/1401  تاریخ:   – مجلسه هشت

 روش تدریس  حیطه اهداف رفتاری  عنوان مبحث: 
وسایل  

 آموزشی 

انگل  یر آزمایشات  تفس

 شناسی 
دانشجو بتواند آزمایشات انگل شناسی را   -

 تفسیر نماید 
 سخنرانی  شناختی 

ویدئو  

 پروژکتور 
 

 

 EDCریزی درسی کمیته برنامه معاون آموزشی دانشکده  مدیر گروه  نام و امضای استاد 

 دکتر زینب مکوندی مجید براتی دکتر  ساسان ناوخاصی  داوود پشوتن سرور

 


