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روش یاددهی

یادگیری
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تاریخ جلسه

آموزشی

وزمان

تکالیف دانشجو

نحوهارزشیابی
ودرصد آن

عاطفی ،روان حرکتی)
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هقدهات انگل شناضي – آهیب ىیطتٌلیتیكا

تك ياختو ىاي رًده اي-بالضتٌضیطتیص –
آهیبياي با زندگي آزاد

تیوی ً با اضتفاده از پاًر
پٌينت ً ،ضاير ًضايل
ضوعی ً بصری
تيمی و با
استفاده از پاور پوینت،
و سایر وسایل سمعی و
بصری

اسالید پروژکتور
 ،ویدوئو
پروژکتور و
کامپيوتر
اسالید پروژکتور
 ،ویدوئو
پروژکتور و
کامپيوتر
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ژيارديا-تريكٌهٌناش ً ضاير تاژكداراى ً
هژه داراى
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عاطفی ،روان حرکتی)

لیشوانیا

روش یاددهی



مواد و وسایل
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یادگیری

آموزشی

(دقیقه)

تيمی و با
استفاده از پاور پوینت،
و سایر وسایل سمعی
و بصری

اسالید پروژکتور
 ،ویدوئو
پروژکتور و
کامپيوتر

تکالیف دانشجو

نحوهارزشیابی
ودرصد آن
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تريپانٌزًها

كٌكطیديا

تيمی و با استفاده
از پاور پوینت ،و سایر
وسایل سمعی و بصری

اسالید پروژکتور
 ،ویدوئو
پروژکتور و
کامپيوتر
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اسالید پروژکتور
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کامپيوتر
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مواد و وسایل
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(دقیقه)



تکالیف دانشجو

نحوه ارزشیابی
ودرصد آن

حرکتی)
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هاالريا

تک ياختو ىاي نادر – ضوینارىاي
دانشجٌيي

تيمی و با
استفاده از پاور پوینت،
و سایر وسایل سمعی و
بصری

تيمی و با
استفاده از پاور
پوینت ،و سایر
وسایل سمعی و
بصری
تيمی و با
استفاده از پاور پوینت،
و سایر وسایل سمعی و
بصری

اسالید پروژکتور
 ،ویدوئو
پروژکتور و
کامپيوتر

اسالید پروژکتور
 ،ویدوئو
پروژکتور و
کامپيوتر

اسالید پروژکتور
 ،ویدوئو
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کامپيوتر
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اهداف میانی (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف

روش یاددهی

آموزشی  :شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)



یادگیری

تيمی وبا استفاده از
پاورپوینت ،و سایر
وسایل سمعی و
بصری

تيمی و با استفاده از
پاور پوینت ،و
سایروسایل سمعی و
بصری

مواد و وسایل

زمان جلسه

آموزشی

(دقیقه)

تکالیف دانشجو

نحوهارزشیابی
ودرصد آن

اسالید پروژکتور
 ،ویدوئو
پروژکتور و
کامپيوتر
اسالید پروژکتور
 ،ویدوئو
پروژکتور و
کامپيوتر
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 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

تيمی و با
استفاده از پاور
پوینت ،و سایر
وسایل سمعی و
بصری
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اسالید پروژکتور
 ،ویدوئو
پروژکتور و
کامپيوتر
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هدف کلی درس :آهٌزظ هفاىین اضاضی تک ياختو شناضی پسشکی بو دانشجٌياى رشتو علٌم آزهايشگاىي

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 .1منابع اصلی درس:

(آخريه چاپ) 4- Neva & Brown
))((Basic Clinical Parasitology

Worms and human disease by Muller, Latest edition
 -2روشهای جداسازی و شىاسايی اوگل ليشماويا ( دکتر حاتم و همکاران) به عىىان مىبع جهت مطالعات جىبی 4831

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

شماره

تاریخ

جلسه

جلسه

اهداف میانی (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی :
شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)



روش یاددهی
یادگیری
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آموزشی
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مدرس :فرنوش جامعی

هدف کلی درس :آهٌزظ هفاىین اضاضی تک ياختو شناضی پسشکی بو دانشجٌياى رشتو علٌم آزهايشگاىي

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

منابع اصلی درس:
(آخريه چاپ) 2. .. Neva & Brown
))((Basic Clinical Parasitology
 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

Worms and human disease by Muller, Latest edition
 -2روشهای جداسازی و شىاسايی اوگل ليشماويا ( دکتر حاتم و همکاران) به عىىان مىبع جهت مطالعات جىبی 4831

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

شماره

تاریخ

جلسه

جلسه
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روش یاددهی
یادگیری

مواد و وسایل

زمان جلسه

آموزشی

(دقیقه)



تکالیف دانشجو
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