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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  course planترمی دوره  طرح 

 

  95-96 دوم: لینیمسال تحصی *                                                          شناسیانگل نام درس:

  ، کارشناسیتغذیه ع تحصیلی:* رشته و مقط                                                 پیراپزشکی          دانشکده: 

 ردندا درس پیشنیاز:                                         عملی(  1نظری،  1) 2 * تعداد واحد:

       15تا  13و عملی  12تا  10 نظری شنبه * روز و ساعت برگزاری:

 شناسیشناسی و قارچانگل*گروه آموزشی:                                            ...کالس شماره  محل برگزاری: *

 فریده توحیدی، دکتر خوریدکتر میترا شربتمدرسین: نام 

  دوشنبه تا شنبه س:روزهای تماس با مسئول در                           خوریدکتر میترا شربت مسوول درس:نام 

 32421651، تلفن: شناسیشناسی و قارچده پزشکی، دفتر گروه انگلدانشکآدرس دفتر: 

  msharbatkhori@yahoo.com:پست الکترونیک

 : هدف کلی درس
به  بتالاپیشگیری از  ، بیماریزایی و عالیم، اپیدمیولوژی، تشخیص ، درمان وچرخه زندگی ،ای از مورفولوژیشناسی و خالصهشرح مفاهیم کلی انگل

 انگلی هایبیماری
 اهداف اختصاصی:

 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:
 را بیان کند.بیماریزای انسان  ی مهمهاو کرم هایاختهمرفولوژی تک -1-1

 بیان کند. رابیماریزای انسان  مهم یهاو کرم هاییاختههای ابتالی تک، چرخه زندگی و راهاپیدمیولوژی -2-1

 را بیان کند.ای انسان بیماریز مهمی هاو کرمهای یاختهیزایی و عالئم بالینی تکبیمار -3-1

 را بیان کند. بیماریزای انسانمهم  یهاو کرم هاییاختههای تشخیص تکوشر -4-1

 را بیان کند. بیماریزای انسانهم می هاو کرمهای یاختههای درمان و پیشگیری و کنترل تکراه -5-1
 : شیوه تدریس

 برد، فیلموایت  همراه با استفاده از وسایل کمک آموزشی مانند ویدئوپروژکتور، کامپیوتر، سخنرانی و پرسش و پاسخ

 نحوه ارزشیابی دانشجو:
 : قسمت نظری در

  ترمدر امتحان پایان ای و پاسخ کوتاهگزینه 4سئواالت 

  شود.پایان ترم محروم می از امتحان دو جلسه در درس نظری، دانشجوز درصورت غیبت بیش ا

 :در قسمت عملی

(، گزارش کار نمره 18) شودمی یابیارزش سوال مورد هاینمونه ماکروسکوپی و میکروسکوپی تشخیص اب دانشجو یروش ایستگاهی برگزار شده و توانایبه

 باشد.میدارا  نمره 2نظم در آزمایشگاه و رعایت به موقع حضور ، عدم غیبت ،شوددر پایان همان جلسه ارائه میمربوط به هر جلسه 

 شود.درصورت غیبت بیش از یک جلسه در درس عملی، دانشجو از امتحان پایان ترم محروم می
 : نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

 وظایف و تکالیف دانشجو:
 .باشد داشته منظم و فعال حضوری هاکالس در  -1

 .نماید شرکت فعاالنه کالس در شده مطرح هایبحث دهد و در پاسخ تدریس حین رد شده طرح سواالت به -2

 .باشد داشته را امتحان آمادگی جلسه هر پایان در -3
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 از مباحث تدریس شده در هر جلسه دو سوال طراحی نماید.  -4

 رعایت کامل احترام به استاد را بنماید. -5
 

 ت.در نمره پایان ترم موثر اسضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ حعدم تاخیر، * تذکر مهم برای دانشجویان: 

 یمنابع اصل
 .1386 ، تابستانانتشارات آییژ مه دکتر عمید اطهری، ویرایش نهم،، ترج2006شناسی پزشکی مارکل ووگ انگل -1

حسین ادریسیان، دکتر مصطفی رضائیان، دکتر مهدی قربانی، دکتر حسین کشاورز، دکتر مهدی محبعلی، شناسی پزشکی، تالیف دکتر غالمیاختهتک -2

 .www.idenovin.comتهران.  نینو دهیا ی. کتاب پزشک1394اصفهان  ینشر مان

 .1388، روی با همکاری نشر دیباجخس انتشارات ویراست هفتم، ارفع، پزشکی دکتر فریدون شناسی کرم -3

 .1389 زمستان ،آییژانتشارات  ویراست پنجم، ،یاختگانتک ، جلد اول:اسماعیل صائبی دکتر ایران، در های انگلیبیماری -4

 .1388 تابستان، آییژانتشارات  ویراست دوم،، هاکرم ، جلد دوم:اسماعیل صائبی دکتر ایران، در های انگلیبیماری -5

 .1387 ، زمستان انتشارات آییژ ، ترجمه دکتر عمید اطهری، چاپ دهم،1994نوا، براون  گل شناسی پزشکیان -6
 1389، امامی مسعود دکتر و مهبد سیدعلی دکتر زینی، فریده دکتر پزشکی، شناسیقارچ جامع  -7
 .1386، شادزی شهال دکتر ،پزشکی شناسی قارچ -8

     های مفید:سایت

                                                    http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/HTML/Para_Health.htm 
 /http://isp.tums.ac.ir                                                                                           شناسی ایرانسایت انجمن انگلوب

                                                                                             /world.com-http://parasites 
 

 

 

http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/HTML/Para_Health.htm
http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/HTML/Para_Health.htm
http://parasites-world.com/
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 2ترم  تغذیهبرای رشته  ناسیششناسی و قارچانگلجدول زمان بندی برنامه درس 

  

مالحظات /  مدرس عنوان ساعت روز

آمادگی الزم 

دانشجویان قبل از 

 شروع کالس
  خوريخانم دکتر شربت هابندي، پالسمودیوم، طبقههایاختهتکشناسی، اصطالحات و کليات انگل 10-12 شنبه

 مطالعه جلسه قبل " توکسوپالسما 10-12 شنبه

 " " مانياهاليش 10-12 شنبه

 " " ها، باالنتيدیومژیاردیا، تریکوموناس، آميب 10-12 شنبه

  خانم دکتر توحيدي بيوم هماتو ، کليات ترماتودها، فاسيوال، دیکروسوليوم و شيستوزوماهاکرم 10-12 شنبه

 " " سکليات سستودها، تنياها، هيمنولپيس نانا، اکينوکوکوس گرانولوزو 10-12 شنبه

دار، استرنژیلوئيدس، هاي قالبکليات نماتودها، آسکاریس، انتروبيوس، کرم 10-12 شنبه

 تریکوریس

" " 

    10-12 شنبه

 خوري،خانم دکتر شربت هاپالسمودیوم آزمایشگاه: 10-12 دوشنبه

 خانم مرگدري

مطالعه قسمت نظري 

 مربوطه

 " " نتيدیومليشمانيا، ژیاردیا، باال توکسوپالسما، آزمایشگاه: 10-12 دوشنبه

خانم دکتر توحيدي، خانم  فاسيوال، دیکروسوليوم، شيستوزوما   آزمایشگاه: 10-12 دوشنبه

 مرگدري

" 

 " " تيکتنيا، هيمنولپيس نانا، اکينوکوکوس، شن و کيست هيدا آزمایشگاه: 10-12 دوشنبه

 " " دار ، تریکوریسهاي قالبانتروبيوس، کرم آسکاریس، آزمایشگاه: 10-12 دوشنبه

 شنبهیک

 4/69/؟

  خوریخانم دکتر شربت  نظری شناسیترم انگلپایانامتحان  صبح 10

 یدیخانم دکتر توح

 نمره 20

 خوریخانم دکتر شربت عملی شناسیانگل ترمامتحان پایان ظهر 12

 یدیخانم دکتر توح

 نمره 20

 

 


