
  

 

 

 ( COURSE PLANطرح دوره )

 

 معرفی درس:
  مشخصات و ويژگی های بیماری عفونی واگیردار را مورد بررسی قرار داده و زمینه مراقبت از بیمار در محیط بالینی را اين درس

راههای انتقال و كنترل بیماری و همچنین  موضوع؛علائم و نشانه های افراهم می كند. در اين درس فراگیران بتوسط دانشجو 

  آشنا شده و نحوه مراقبت از بیمار را فرا می گیرند. بیماری

 هدف كلي 

 ) علائم، راههای انتقال و كنترل بیماری، تشخیص، درمان و مراقبت از بیمار( بیماری های واگیر دار عفونیآشنايی با 

 
 

 پرستاريمقطع و رشته تحصیلی: پرستاري     دانشکده :  پرستاري                           گروه آموزشی:

 واحد  5/1 :  تعداد واحد پزشکي  انگل شناسينام درس :   

 نوع واحد : نظری و عملي

 11-11چهارشنبه روز و ساعت برگزاری كلاس:    پیش نیاز: فیزیولوژی. آناتومي

 پرستاری 1011مکان برگزاری: دانشکده پرستاری، كلاس ورودی 

                                               فروتني : محمدرضامسئول برنامه 

 foroutani237@gmail.comآدرس پست الکترونیکي:                                          15151105111شماره تماس دانشکده:  

 محمد سبحاني لاری. محمدرضا فروتنيمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  

 محمدرضا فروتنيتهیه و تنظیم :  

 1011ماه بهمن تاریخ تدوین/ بازنگری: 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني لارستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ریزی درسي و آموزشي



 

 درس شامل موارد زير می باشد :عناوين كلی اين 
 مقدمه انگل شناسی .1

 بیماری مالاريا .2

 بیماری لیشمانیازيس .3

 بیماری توكسوپلاسما .4

 آمیب های بیماريزای روده ايی .5

 انگل های كرمی) سستودها( .6

 انگل های كرمی) ترماتودها( .7

 انگل های كرمی) نماتودها( .8

 مقدمه قارچ شناسی. طبقه بندی قارچ های بیماريزا .9

 بیماريهای قارچی)سطحی. جلدی. زيرجلدی. احشايی( .11

 
 

 هدف كلی 

 آشنايی دانشجويان با مفاهیم كلی انگل شناسی. تعريف. واژه ها

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:

 انگل را تعريف كند.

 انواع زندگی انگلی را شرح دهد.

 طبقه بندی انگل ها را بیان نمايد.

 
 

 

 هدف كلي 

 بیماری مالاريا آشنايی دانشجو با 

 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 را نام ببرد. مالاريا مشخصات و علائم بیماری 

 .راههای انتقال و كنترل بیماری را نام ببرد 

 .نحوه تشخیص و درمان را مورد بررسی قرار دهد 

 .نحوه مراقبت از بیمار را تشريح نمايد 

 

  كليهدف 

 انواع بیماری ناشی از انگل لیشمانیاآشنايی دانشجو با 

 



  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .مشخصات و علائم بیماری)انواع سالک شهری و روستائی( و لیشمانیا احشايی را نام ببرد 

 .راههای انتقال و كنترل بیماری را نام ببرد 

  بررسی قرار دهد.نحوه تشخیص و درمان را مورد 

 .نحوه مراقبت از بیمار را تشريح نمايد 

 

 هدف كلي 

  بیماری توكسوپلاسما و اهمیت آنآشنايی دانشجو 

 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .مشخصات و علائم بیماری توكسوپلاسما و انواع آن) اكتسابی و مادر زادی( را نام ببرد 

  كنترل بیماری را نام ببرد.راههای انتقال و 

 .نحوه تشخیص و درمان را مورد بررسی قرار دهد 

 .نحوه مراقبت از بیمار را تشريح نمايد 

 

 

 هدف كلي 

 آمیب های بیماريزای روده ايیآشنايی دانشجو با 
 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 نام ببرد. مشخصات و علائم بیماری)آمیبیازيس. ژيارديا( را 

 .راههای انتقال و كنترل بیماری را نام ببرد 

 .نحوه تشخیص و درمان را مورد بررسی قرار دهد 

 .نحوه مراقبت از بیمار را تشريح نمايد 

 

 

 هدف كلي 

 بیماری انگلی كرمی)سستودها(آشنايی دانشجو با 
 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  بیماری انگلی كرمی را نام ببرد.مشخصات و علائم 

 .راههای انتقال و كنترل بیماری را نام ببرد 

 .نحوه تشخیص و درمان را شرح دهد 



 .نحوه مراقبت از بیمار را تشريح نمايد 

 

 

 

 هدف كلي 

 بیماری انگلی كرمی)ترماتودها(آشنايی دانشجو با 
 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  و علائم بیماری انگلی كرمی را نام ببرد.مشخصات 

 .راههای انتقال و كنترل بیماری را نام ببرد 

 .نحوه تشخیص و درمان را شرح دهد 

 .نحوه مراقبت از بیمار را تشريح نمايد 

 

 

 

 هدف كلي 

 بیماری انگلی كرمی)نماتودها(آشنايی دانشجو با 
 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .مشخصات و علائم بیماری انگلی كرمی را نام ببرد 

 .راههای انتقال و كنترل بیماری را نام ببرد 

 .نحوه تشخیص و درمان را شرح دهد 

 .نحوه مراقبت از بیمار را تشريح نمايد 

 

 هدف كلی 

 آشنايی دانشجويان با مفاهیم كلی قارچ شناسی. طبقه بندی قارچ های بیماريزا

 

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:

 قارچ های بیماريزا را تعريف كند.

 انواع قارچ ها را شرح دهد.

 طبقه بندی قارچ ها را بیان نمايد.

 

 هدف كلی 

 آشنايی دانشجويان با مفاهیم بیماريهای قارچی



 اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:

 س محل بیماريزايی تعريف كند.انواع بیماريهای قارچی  را براسا

 مشخصات بیماری قارچی را شرح دهد.

 نحوه تشخیص و درمان بیماری های قارچی را بیان نمايد.

 

 

 

 

 

 

 
 

 روش آموزش 
 

 تركیبی                                          مجازي                                      حضوري

 شرايط اجراء

 

  :امکانات آموزشی 
  و كامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد ويدوئو پروژكتور ،اسلايد پروژكتور 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلي  آیا كتاب /مقاله خاصي برای معرفي به دانشجویان به عنوان منبع درسي در نظر دارید؟

 :در صورت وجود جدول زير را تكمیل كنید 

 مشخصات كتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 شده برای مطالعه

 1374 اسی پزشكی.. دكتر شهلا شادزیقارچ شن

 1372قارچ شناسی پزشكی.. دكتر مسعود امامی 

 1371بیماريهای عفونی. دكتر علی اكبر ولايتی. چاپ 

 1374اسماعیل صائبی. چاپ  تک ياخته شناسی. دكتر

 1371چاپ  2و 1كرم شناسی دكتر فريدون ارفع. جلد 

 

بر اساس سرفصل های كتاب و 

عناوين هرجلسه مشخص        

 می باشد

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسي دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

  در صورتی كه در نظر داريد جزوه يا هر نوع محتوای ديگری )مانند فیلم، مجموعه اسلايد و ...( علاوه بر

، مشخصات آن را ذكر كنید و به دانشجويان معرفی كنید منبع درسيكتاب فوق يا به تنهايی به عنوان 

 آن را ضمیمه نمايید: فایل

 

 *محتوا نوع
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 كنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** بارگذاری

    

    

    

    

    



 و ... است. های دیگر دانشگاهمحتوای بارگذاری شده بر روی سامانهمنظور اسلايد پاور پوينت، جزوه، فیلم آموزشی،  *

 

  منبع در صورتی كه در نظر داريد محتوای ديگری )مانند كتاب، مجموعه اسلايد، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات كامل آن را ذكر كنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای به دانشجويان معرفی كنید مطالعه بیشتر

 اين موارد در نظر گرفته شده است.(
.  

1................................................................................................................................................................................................................................... 

2................................................................................................................................................................................................................................... 

3................................................................................................................................................................................................................................... 

4........................................................................................................................................................................................................ 

 آزمون هاي خود ارزيابی 

 خیر   بلی   ايد؟. آيا برای درس خود آزمون در نظر گرفته1

 ها را ذكر كنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

فمهلت ارائه بازخورد به تکالی مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره  

     
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 هاي دانشجويانتکالیف و پروژه 



 طول ترم فیتکال 

 

 

 

 

 پروژه درسي 

 خیر   بلی   ايد؟. آيا برای درس خود پروژه پايان ترم /میان ترم در نظر گرفته1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنويسید:           

و افزايش توان تصمیم عفونی دانشجويان در موقعیت های چالش برانگیز هنگام كار با بیماران  دادنجهت قرار

، دانشجويان بايد در طول اين دوره موضوعات چالش برانگیز در حوزه بیمارانی چنین مراقبت از گیری صحیح در 

را با تاكید بر بالین مورد بحث و تجزيه و تحلیل قرار دهند. موضوعات مورد نظر از سوی استاد  مراقبت از بیمار

 مربوطه در طول ترم ارائه خواهد شد.

 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

 فیدبکمهلت 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

1 
ل تكلیف او

 كلاسی
 در اسرع وقت در سامانه اعلام خواهد شد

حداكثر يک 

ه هفته پس از ارائ

 تكلیف

 يک هفته پس

فاز ارائه تكلی  

مرور فصل 

 مربوطه از منبع

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه

م تكلیف دو 2

 كلاسی
 در اسرع وقت در سامانه اعلام خواهد شد

حداكثر يک 

ه هفته پس از ارائ

 تكلیف

 يک هفته پس

فاز ارائه تكلی  

مرور فصل 

 مربوطه از منبع

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه



 نمره  5 ترمآزمون میان 

 11 آزمون پایان ترم

 1 شركت فعال در كلاس و حضور و غیاب

 4 تکالیف و سایر فعالیت ها

 
 

 

 

 

 مقررات 

                                      01حداقل نمره قبولي   .1
    و مقررات آموزشی بر طبق قانون : تعداددفعات مجاز غيبت در كالس .2

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 انگل شناسي درس زمانبندی جدول

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امکانات 

 مورد نیاز

روش 

 ارزشیابي

11/12/1411 12-11 

كلیات انگل 

شناسی، شامل: 

شناخت انواع انگلی 
و نحوه ارتباط انگل 

و میزبان، طبقه 

بندی انگل ها. 

راههای  تشخیص 
  بیماريهای انگلی

محمددددد رضددددا 

 فروتنی

بحددث و  سددخنرانی،

گفتگددو، پرسددش و 

 پاسخ

امكانددات فیددای 

   مجدددددازی

آزمون میدان  وحیوری
 ترم

آزمون پايان 

 ترم
 

18/12/1411 12-11 

طبقدده بندددی تددک 

ياختدده هددا، تددک 

ياخته های خدون و 
نسددددی: بیمدددداری 

 مالاريا، 

محمددددد رضددددا 

 فروتنی

سددخنرانی، بحددث و 

گفتگددو، پرسددش و 
 پاسخ

امكانات فیای 

   مجازی

 وحیوری

 آزمون میدان

 ترم

آزمون پايان 
 ترم
 



25/12/1411 12-11 

طبقدده بندددی تددک 

ياختدده هددا، تددک 

ياخته های خدون و 
بیمددداری . نسدددی

 توكسوپلاسموسیس 

محمددددد رضددددا 

 فروتنی

سددخنرانی، بحددث و 

گفتگددو، پرسددش و 
 پاسخ

امكانات فیای 

   مجازی

 وحیوری

آزمون میدان 

 ترم

آزمون پايان 
 ترم
 

17/1/1411 12-11 

طبقدده بندددی تددک 

ياختدده هددا، تددک 

ياخته های خدون و 
يمدددداری  نسددددی: 

 سالک

محمددددد رضددددا 

 فروتنی

سددخنرانی، بحددث و 

گفتگددو، پرسددش و 
 پاسخ

امكانات فیای 

   مجازی

 وحیوری

آزمون میدان 

 ترم

آزمون پايان 
 ترم
 

24/1/1411 12-11 

تددک ياختدده هددای 

گوارشی و تناسدلی: 

بیمددداری اسدددهال 
خدددونی آمیبدددی، 

ژيارديدددددددازيس، 

 تريكوموناسیس

محمددددد رضددددا 
 فروتنی

سددخنرانی، بحددث و 

گفتگددو، پرسددش و 
 پاسخ

امكانات فیای 

   مجازی

 وحیوری

آزمون میدان 

 ترم
آزمون پايان 

 ترم

31/1/1411 12-11 

طبقده بندددی كددرم 

ها، گروه سستودها: 
تنیا سداژيناتا، تنیدا 

سدددددددددددولیوم، 

اكینوكوكددددددوس 

گرانولدددددددوزوس، 
 هیمنولیپیس نانا

محمددددد رضددددا 

 فروتنی

سددخنرانی، بحددث و 

گفتگددو، پرسددش و 

 پاسخ

امكانات فیای 

   مجازی

 وحیوری

آزمون میدان 
 ترم

آزمون پايان 

 ترم
 

7/2/1411 12-11 

گددروه ترماتودهددا: 

فاسددیولا هپاتیكددا، 

ديكروسددددددددلیوم 

دندددريتیكم، انددواع 
 شیستوزوماها

محمددددد رضددددا 

 فروتنی

سددخنرانی، بحددث و 

گفتگددو، پرسددش و 

 پاسخ

امكانات فیای 

   مجازی

 وحیوری

آزمون میدان 

 ترم

آزمون پايان 

 ترم
 

21/2/1411 12-11 

گدددروه نماتودهدددا: 

آسكاريس. اكسیور. 

تريكوسددفال، كددرم 

هددای قلابدددار.كرم 
 تريشین

محمددددد رضددددا 

 فروتنی

سددخنرانی، بحددث و 

گفتگددو، پرسددش و 

 پاسخ

امكانات فیای 

   مجازی

 وحیوری

آزمون میدان 

 ترم

آزمون پايان 

 ترم
 

28/2/1411 12-11 

كلیددددات قددددارچ 

شناسددی پزشددكی: 

طبقه بندی بیماری 

 های قارچی

محمد رضا 

سددخنرانی، بحددث و  فروتنی

گفتگددو، پرسددش و 

 پاسخ

امكانات فیای 

   مجازی

 وحیوری

آزمون میدان 

 ترم

آزمون پايان 

 ترم
 

4/3/1411 12-11 

بیمدددداری هددددای 
قددارچی مخمددری 

)برفدددک دهدددان، 

 كريپتوكوكوس...(

محمد رضا 

سددخنرانی، بحددث و  فروتنی

گفتگددو، پرسددش و 

 پاسخ

امكانات فیای 

   مجازی

 وحیوری

آزمون میدان 
 ترم

آزمون پايان 

 ترم

 



11/3/1411 12-11 

بیمدددداری هددددای 

و  قددارچی سددطحی

 جلدی

محمد رضا 

سددخنرانی، بحددث و  فروتنی

گفتگددو، پرسددش و 
 پاسخ

امكانات فیای 

   مجازی

 وحیوری

آزمون میدان 

 ترم

آزمون پايان 
 ترم

 

18/3/1411 12-11 

بیمدددداری هددددای 

و  قارچی زير جلدی

 سیستمیک

محمد رضا 

سددخنرانی، بحددث و  فروتنی

گفتگددو، پرسددش و 
 پاسخ

امكانات فیای 

   مجازی

 وحیوری

آزمون میدان 

 ترم

آزمون پايان 
 ترم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


