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  دوره درس طرح فرم
  گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

  

 شناسیقارچ  و شناسیانگل:   درس نام

 بعدازظهر 3تا  1ها شنبهو دو صبح 10تا  8ها شنبه :هاکالس برگزاري تاریخ واحد عملی 5/0، نظري 5/1 :واحد تعداد

 کالس... -و مامایی بویه دانشکده پرستاري :برگزاري محل خوريشربت دکتر میتراکننده طرح درس دوره: استاد تدوین

 ندارد :نیاز پیش  نژاددکتر فرهاد نیک ،خوريدکتر میترا شربت :گان درسدهندهارائه

  پست الکترونیک اساتید: 
     msharbatkhori@yahoo.comخوري:  دکتر شربت 

   fniknezhad@yahoo.comنژاد:  دکتر نیک

 کارشناسی - 2ترم  پرستاري :فراگیران تحصیلی مقطع و ، ترمرشته

  شناسی شناسی و قارچآدرس:  دانشکده پزشکی، دفتر گروه انگل
 017-32421651و  3تلفن: 

  

  

  :کلی فاهدا
  شناسیشناسی و قارچت و اصطالحات انگلکلیا با آشنایی -1
 ایران در انسان بیماریزاي هايانگل پیشگیري و کنترل درمان، تشخیص، عالئم بالینی، روش بیماریزایی، ،، چرخه زندگیمرفولوژيآشنایی با  -2

  :ابندی دست زیر رفتاري اهداف به کلی، هدف هر راستاي در باید دوره طی از پس دانشجویان: اختصاصی اهداف
  را بیان کند.بیماریزاي انسان  هاي مهمیاختهمرفولوژي تک -1-1
  را بیان کند.بیماریزاي انسان  هاي مهمیاختهتک ابتاليهاي اپیدمیولوژي، چرخه زندگی و راه -2-1
  را بیان کند.بیماریزاي انسان  هاي مهمیاختهبیماریزایی و عالئم بالینی تک -3-1
  را بیان کند. بیماریزاي انسانهاي مهم یاختهتکهاي تشخیص روش -4-1
  را بیان کند. بیماریزاي انسانهاي مهم یاختههاي درمان و پیشگیري و کنترل تکراه -5-1
 
  را بیان کند.بیماریزاي انسان  هاي مهمکرممرفولوژي  -1-2
  را بیان کند. نسانبیماریزاي امهم  هايکرم هاي ابتالياپیدمیولوژي، چرخه زندگی و راه -2-2
  را بیان کند. بیماریزاي انسانهاي مهم کرمبیماریزایی و عالئم بالینی  -3-2
  را بیان کند. بیماریزاي انسانهاي مهم کرمهاي تشخیص روش - 4-2
 را بیان کند. بیماریزاي انسانهاي مهم کرمهاي درمان و پیشگیري و کنترل راه -5-2

  را بیان کند. ي قارچیهابندي بیماريتقسیم -1-3
  را بیان کند. بیماریزاي انسانمهم  هايبه قارچ هاي ابتاليو راهاپیدمیولوژي  -2-3
  را بیان کند. بیماریزاي انسانهاي مهم قارچبیماریزایی و عالئم بالینی  هايمکانیسم -3-3
  را بیان کند. بیماریزاي انسانهاي مهم قارجهاي تشخیص روش -4-3
 را بیان کند. بیماریزاي انسانهاي مهم قارچهاي درمان و پیشگیري و کنترل هرا -5-3



 ٢

  

 جویان ترم دوم پرستاريشناسی دانشطرح دوره درس انگل

  درس ارائه ترتیب و محتوا فهرست
 نام استاد عناوین ردیف

  خوريخانم دکتر شربت  بنديطبقهها، یاختهتک، شناسیاصطالحات و کلیات انگل 1
  "  هاپالسمودیوم  2
  "  کریپتوسپوریدیوم ،توکسوپالسما 3
  "  لیشمانیاها  4
  "  باالنتیدیوم ،هاژیاردیا، تریکوموناس، آمیب 5
  خوريخانم دکتر شربت   هاپالسمودیوم آزمایشگاه:  6

  رستمی  خانم
	"  لیشمانیا ،کریپتوسپوریدیوم توکسوپالسما، آزمایشگاه: 7 	
  "  ، باالنتیدیومولیتیکا و انتامبا کالي، ژیاردیاانتامبا هیست آزمایشگاه: 8
  خوريخانم دکتر شربت  هماتوبیوم دیکروسولیوم و شیستوزوما ،، کلیات ترماتودها، فاسیوالهاکرم 9

  "  گرانولوزوس اکینوکوکوس نانا، هیمنولپیس تنیاها، سستودها، کلیات 10
 دار،قالب هايکرم تریکوسفال، اکسیور، آسکاریس، نماتودها، کلیات 11

	" تریکوسترنژیلوس استرنژیلوئیدس، 	

  خوريخانم دکتر شربت   اسیوال، دیکروسولیوم،  شیستوزوماف آزمایشگاه: 12
  رستمی خانم

  "  اکینوکوکوس، شن و کیست هیداتیک ، هیمنولپیس نانا،تنیا آزمایشگاه:  13
دار، هاي قالبانتروبیوس، کرم تریکوریس، آسکاریس، آزمایشگاه:  14

  تریکوسترنژیلوس
”  

  نژاد آقاي دکتر نیک هاي قارچیبندي بیماري، کلیات، تقسیمهاقارچ  15
  نژاد آقاي دکتر نیک هاي قارچی جلدي  هاي قارچی سطحی و بیماريها، بیماريآشنایی با ساپروفیت  16

  نژادر نیکآقاي دکت و احشایی هاي قارچی زیرجلديبیماري  17 

  خوريخانم دکتر شربت  شناسی: انگلترمامتحان میان  18

  نژادآقاي دکتر نیک، خوريخانم دکتر شربت  شناسیشناسی و قارچ: انگلترمامتحان پایان  19
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 برد، فیلم، وایتهمراه با استفاده از وسایل کمک آموزشی مانند ویدئوپروژکتور، کامپیوتر  سخنرانی و پرسش و پاسخ :تدریس روش 

  :کالس قوانین و اهسیاست
    باشد.ه ضروري می، توجه کامل به درس و خاموش نگه داشتن تلفن همرانظري و عملی در کالسدانشجویان حضور به موقع 

  .شودهر جلسه درس جلسه قبل پرسیده می
  هاي عملی الزامی است.پوشیدن روپوش سفید در کالس

  اعمال نظر حواهد شد. هاکده در خصوص غیبتمطابق قوانین آموزشی دانش
   :دانشجو تکالیف و وظایف

  .باشد داشته منظم و فعال يحضور هاکالس در  -1
  .نماید شرکت فعاالنه کالس در شده مطرح هايبحث و در دهد پاسخ تدریس حین در شده طرح سواالت به -2
  .باشد داشته را امتحان آمادگی بخش هر پایان در -3
  دو سوال طراحی نماید. مباحث تدریس شده در هر جلسه از  -4
 رعایت کامل احترام به استاد را بنماید. -5

  :پایانی نمره در آن سهم درصد و دانشجو ارزشیابی روش
  نمره):  20در قسمت نظري (

  در امتحان پایان ترم اي و پاسخ کوتاهگزینه 4سئواالت 
نمره) 5 هانمره، قارچ 51ها ها و کرمیاخته(تک  

  نمره): 20در قسمت عملی (
نمره)، گزارش کار  15( شودمی یابیارزش سوال مورد هاينمونه ماکروسکوپی و میکروسکوپی تشخیص اب دانشجو یروش ایستگاهی برگزار شده و توانایبه

  باشد.نمره) می 5گاه (شود و حضور به موقع و رعایت نظم در آزمایشمربوط به هر جلسه که در پایان همان جلسه ارائه می
 شود.، در همان روز امتحان نظري برگزار می 13امتحان پایان ترم عملی ساعت 

  :مطالعهاصلی  منابع
  .1386 ، تابستانانتشارات آییژ مه دکتر عمید اطهري، ویرایش نهم،، ترج2006شناسی پزشکی مارکل ووگ انگل -1
 ،ین ادریسیان، دکتر مصطفی رضائیان، دکتر مهدي قربانی، دکتر حسین کشاورز، دکتر مهدي محبعلیحسدکتر غالمشناسی پزشکی، تالیف یاختهتک -2

  .1386 انتشارات دانشگاه تهران،
  .1388، خسروي با همکاري نشر دیباج انتشارات ویراست هفتم، ارفع، پزشکی دکتر فریدون شناسی کرم -3
  .1389 زمستان ،آییژانتشارات  ویراست پنجم، ،یاختگانتک ، جلد اول:یاسماعیل صائب دکتر ایران، در هاي انگلیبیماري -4
  ,1389، امامی مسعود دکتر و مهبد سیدعلی دکتر زینی، فریده دکتر پزشکی، شناسیقارچ جامع  -5
  .1386، شادزي شهال دکتر ،پزشکی شناسی قارچ - 6

  مطالعه: منابعسایر 
  .1388 تابستان، آییژانتشارات  ویراست دوم،، هاکرم ، جلد دوم:ل صائبیاسماعی دکتر ایران، در هاي انگلیبیماري -7
  .1387 ، زمستان انتشارات آییژ چاپ دهم،ترجمه دکتر عمید اطهري، ، 1994 نوا، براون انگل شناسی پزشکی - 8

    شناسی:هاي انگللینک
                                                     http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/HTML/Para_Health.htm     

     /http://isp.tums.ac.ir                                                                                           شناسی ایرانسایت انجمن انگلوب
                                                                                             world.com/-http://parasites  

  


