گريٌ اوگل شىبظی ي قبرچ شىبظی – داوشکذٌ پسشکی

فرم طرح درس/طرح دوره:

فرم طرح درش /طرح دوره انگل شناضی و قارچ شناضی پسشکی
اطالعات عمومی
گريٌ :اًگل ؿٌاػی ٍ قاسچ ؿٌاػی

وبم درض :اًگل ؿٌاػی ٍ قاسچ ؿٌاػی پضؿنی

تعذاد ياحذٍ 3 :احذًظشی ٍ ٍ 1احذ ػولی

پیش ویبز :بیَلَطی هَلنَلی ٍ طًتیل

رشتٍ :داسٍػاصی بیي الولل
ویمعبل :اٍل

مقطع تحصیلی :دمتشای حشفِای
معئًل درض :دمتش فشصاًِ هیشصایی

ظبل تحصیلی 99-98 :
ظبعت تشکیل کالض وظری :ینـٌبِ ّا 13-11 ٍ11-11

ظبعت تشکیل کالض عملی :چْاسؿٌبِ دس چْاس گشٍُ 11-11
مذرظیه .:دمتشهیشصائی ،دمتش اػالهی ،دمتش جؼفشی ، ،آقای ػضیضی ،آقای هٌْذع دّقاى
مقدمو:
ػلیشغن هَفقیتْای صیادی مِ دس صهیٌِ مٌتشل ٍ پیـگیشی اص بیواسیْای ػفًَی ٍ اًگلی حاصل ؿذُ لیني بِ هَاصات آى بِ دلیل اسائِ خذهات ًَیي پضؿنی ،اػتفادُ سٍص افزضٍى اص داسٍّزای ایوًَزَ
ػاپشػیَ ٍ ماّؾ هقاٍهت هیضباًْای اًؼاًی خطش بشٍص ٍ گؼتشؽ بیواسیْای فشصت طلب هختلف اص جولِ ػفًَتْای اًگلی ٍقاسچی ًظیش تَمؼَپالػوَصیغ ،پٌَهَػیؼتیؼَصیغ ٍ ماًذیذیاصیغ
ٍ ....ػالهت اًؼاًْا سا تْذیذ هی ًوایذ لزا ضشٍست آؿٌائی داًـجَیاى پضؿنی با ػفًَتْا اًگلی ٍ قاسچی ؿایغ بیؾ اص پیؾ ضشٍسی هیٌوایذ.
پیامدىای یادگیری (آنچو فراگیر در آینده شغلی ،در رابطو با این درش قراراضت مورداضتفاده قرار دىد):

آؿٌا ًوَدى فشاگیشاى با هَسفَلَطی  ،بیَلَطی  ،چشخِ صًذگی ،طبقِ بٌذی ٍ اّویت پضؿنی قاسچ ْا ،اًگلْا ٍ ًاقلیي آًْا ،ؿٌاخت ػالین بالیٌی  ،آػیب ؿٌاػی ٍ ػَاسض بیواسی ّای ًاؿی اص ایي
اسگاًیؼوْا با تامیذ بش بیواسیْای ؿایغ دس مـَس ٍ ّوچٌیي سٍؿْای تـخیص تـخیص ،دسهاى ،اصَل مٌتشل ٍ هباسصُ بزا بیواسیْزای اًگلزی ٍ قزاسچی .تـزشی پزاتَلَطی جاشافیزایی آًْزا بزشای
داًـجَیاى داسٍػاصی
ىدف کلی :ؿٌاػایی اًگل ّای تل یاختِ ای ٍ مشهی ٍ اؿنال بالیٌی بیواسی ّای آًْا ٍ آهَصؽ اختصاصی ػالئن بالیٌی ،تـخیص افتشاقی ،تـخیص ّای پاساملیٌینی ٍ آصهایـگاّی
1

گريٌ اوگل شىبظی ي قبرچ شىبظی – داوشکذٌ پسشکی

اىداف عینی

ضرفصل
موضوعات

فشاگیش بتَاًذ طبقِبٌذی مشمّا سا بیاى مٌذ.

کلیبت اوگلل شىبظلی

فشاگیش بتَاًذ اًَاع تشهاتذّای مبذی سا اص ًظش هَسفَلَطی ،چشخزِ

مقذمبت کلرمشىبظلی

صًذگی ،بیواسیضائی ،تـخیص ٍ سٍؽّای پیـگیشی ٍ مٌتزشل آى

کلللرمَلللبی پُللله

سا ؿشح دّذ.

ترمبوذَبی کجذی

فشاگیش بتَاًذ اًَاع تشهاتذّای مبذی سا اص ًظش هَسفَلَطی ،چشخزِ

ادامٍ ترمبتذَبی کجذی

حیطو
اىداف
آموزظ

ؿٌاختی

روظ تدریص

ػخٌشاًی مالػیل
ػخٌشاًی تؼاهلی

روظ ارزیابی
مدرضین
فراگیر
سٍؿْای
(چٌذگضیٌِ

متبی
ای،

تـشیحی ،تـشیحی تاییش

جلطو/بر
نامو
زمانی
98/60/13

دمتش هیشصایی

ػاػت 11 - 11

یافتِ،جَسمشدًی)


صًذگی ،بیواسیضائی ،تـخیص ٍ سٍؽّای پیـگیشی ٍ مٌتزشل آ سا (دیکريظلللللللللیًم
ؿٌاختی

دولللللذریتیکًم )))))
ؿشح دّذ.

ػخٌشاًی مالػیل
ػخٌشاًی تؼاهلی

ترمبوذَبی ریًی

سٍؿْای
(چٌذگضیٌِ

متبی
ای،

تـشیحی ،تـشیحی تاییش

98/60/13

دمتش هیشصایی

ػاػت 13 -11

یافتِ،جَسمشدًی)

فشاگیززش بتَاًززذ اًززَاع تشهاتززذّای خززًَی ٍ سٍدُای سا اص ًظززش ترمبتللللذَبی ريدٌای

هَسفَلَطی ،چشخزِ صًزذگی ،بیوزاسیضائی ،تـزخیص ٍ سٍؽّزای (اکیىًظتًمب َتريفیط

َتلللللللريفیط ))) ؿٌاختی
پیـگیشی ٍ مٌتشل آ سا ؿشح دّذ.

ػخٌشاًی مالػیل
ػخٌشاًی تؼاهلی
TBL

ترمبتلللذَبی یلللًوی

سٍؿْای
(چٌذگضیٌِ

98/60/60

متبی
ای،

تـشیحی ،تـشیحی تاییش

دمتش هیشصایی

ػاػت 11 - 11

یافتِ،جَسمشدًی)

(شیعتًزيمبَب
فشاگیش بتَاًذ اًَاع ػؼتذّای سٍدُای سا اص ًظش هَسفَلَطی ،چشخِ ظعللللتذَبی ريدٌای

صًذگی ،بیواسیضائی ،تـخیص ٍ سٍؽّای پیـگیشی ٍ مٌتزشل آى (تىیللب ظللبشیىبتب تىیللب

ظللًویًم َمیىللًو یط ؿٌاختی
سا ؿشح دّذ.

ػخٌشاًی مالػیل
ػخٌشاًی تؼاهلی

سٍؿْای
(چٌذگضیٌِ

متبی
ای،

تـشیحی ،تـشیحی تاییش

وبوب ))))

98/60/60

دمتش هیشصایی

ػاػت 13 -11

یافتِ،جَسمشدًی)

فشاگیش بتَاًذ اًَاع ػؼتذّای ًؼچی سا اص ًظش هَسفَلَطی ،چشخِ ظعلللتذَبی وعل ل ی ؿٌاختی
صًذگی ،بیواسیضائی ،تـخیص ٍ سٍؽّای پیـگیشی ٍ مٌتزشل آى (اکیىًکًکًزیط )))))
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ػخٌشاًی مالػیل
ػخٌشاًی تؼاهلی

سٍؿْای
(چٌذگضیٌِ

متبی دمتش هیشصایی
ای،

98/60/31
ػاػت 11 - 11
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سا ؿشح دّذ.

تـشیحی ،تـشیحی تاییش
یافتِ،جَسمشدًی)

فشاگیزش بتَاًززذ اًزَاع ًواتَدّززای سٍدُ ای سا اص ًظزش هَسفَلززَطی ،ومبتًدَللب ومبتًدَللبی ؿٌاختی

چشخِ صًزذگی ،بیوزاسیضائی ،تـزخیص ٍ سٍؽّزای پیـزگیشی ٍ ريدٌ ای :آظلللکبریط

اکعللیًر تریکًظ ل بل
مٌتشل آى سا ؿشح دّذ.

ػخٌشاًی مالػیل
ػخٌشاًی تؼاهلی

تریکًاظتريوصیلًض

ػخٌشاًی مالػیل
ػخٌشاًی تؼاهلی

اظللللللتريوصیلً یذض

فشاگیش بتَاًذ اًَاع خزًَی ًؼزچی سا اص ًظزش هَسفَلزَطی ،چشخزِ تریشلللیه پیلللً
ؿٌاختی

صًذگی ،بیواسیضائی ،تـخیص ٍ سٍؽّای پیـگیشی ٍ مٌتزشل آى فیالرزیللبزیط دلللذی

صللل بقی وى لللبيی ي
سا ؿشح دّذ.

ػخٌشاًی مالػیل
ػخٌشاًی تؼاهلی

ا ًزیىًفیلی گرمعیری

ػخٌشاًی مالػیل
ػخٌشاًی تؼاهلی

َب

ًظش پضؿنی ّؼتٌذ سا ؿشح دّذ ٍ سٍؿْای هباسصُ با آًْا سا بیاى

سٍؿْای
(چٌذگضیٌِ

98/60/13

متبی
ای،

تـشیحی ،تـشیحی تاییش

دمتش هیشصایی

ػاػت 11 - 11

سٍؿْای
(چٌذگضیٌِ

متبی
ای،

تـشیحی ،تـشیحی تاییش

98/60/13

دمتش هیشصایی

ػاػت 13 -11

یافتِ،جَسمشدًی)

فشاگیش بتَاًذ اًَاع حـشاتی مِ بِ ػٌَاى ًاقل اًگزلّزای هْزن اص تعریف طجقلٍ ثىلذی ي ؿٌاختی

کلیبت ثىذپبیبن عبدات
ًظش پضؿنی ّؼتٌذ سا ؿشح دّذ.

ي ثریی يیصگیُبی پشٍ

کًویعیذٌ َب تبکیذ ثر

تـشیحی ،تـشیحی تاییش

یافتِ،جَسمشدًی)

اظترکًراویط VLM

فشاگیش بتَاًذ اًَاع حـشاتی مِ بِ ػٌَاى ًاقل اًگلّای هْن اص

(چٌذگضیٌِ

ای،

دمتش هیشصایی

ػاػت 13 -11

یافتِ،جَسمشدًی)

فشاگیزش بتَاًززذ اًزَاع ًواتَدّززای سٍدُ ای سا اص ًظزش هَسفَلززَطی ،ادامٍ ومبتًدَلبی ريدٌ ؿٌاختی
چشخِ صًزذگی ،بیوزاسیضائی ،تـزخیص ٍ سٍؽّزای پیـزگیشی ٍ ای :کرمُللبی قالثللذار

اوعللللللللللللبوی
مٌتشل آى سا ؿشح دّذ.


اَمیت پسشکی

سٍؿْای

متبی

98/60/31

سٍؿْای
(چٌذگضیٌِ

متبی
ای،

تـشیحی ،تـشیحی تاییش

98/60/18

هٌْذع دّقاى

ػاػت 11 - 11

یافتِ،جَسمشدًی)
ؿٌاختی


مبالریب فیالریبزیط

ػخٌشاًی مالػیل
ػخٌشاًی تؼاهلی

سٍؿْای
(چٌذگضیٌِ

متبی
ای ،هٌْذع دّقاى

تـشیحی ،تـشیحی تاییش
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مٌذ.

یافتِ،جَسمشدًی)

آرثًيیريظُب ي ))))

فشاگیش بتَاًذ اًَاع حـشاتی مِ بِ ػٌَاى ًاقل اًگزلّزای هْزن اص مًرفًوًشی ثیًولًشی ي ؿٌاختی
ريشللُبی مجللبرزٌ ثللب
ًظش پضؿنی ّؼتٌذ سا ؿشح دّذ.

مگعُبی پعلیکًدیذٌ


ػخٌشاًی مالػیل
ػخٌشاًی تؼاهلی

ظللللللللللیمًویذٌ

سٍؿْای
(چٌذگضیٌِ

98/68/31

متبی
ای،

تـشیحی ،تـشیحی تاییش

هٌْذع دّقاى

ػاػت 11 - 11

یافتِ،جَسمشدًی)

ظراتًپًگًویذٌ

فشاگیش بتَاًذ اًَاع حـشاتی مِ بِ ػٌَاى ًاقل اًگزلّزای هْزن اص مًرفًوًشی ثیًولًشی ي ؿٌاختی

سٍؿْای

متبی

ًظش پضؿنی ّؼتٌذ سا ؿشح دّذ ٍ سٍؿْای هباسصُ با آًْا سا بیزاى

ريشللُبی مجللبرزٌ ثللب

(چٌذگضیٌِ

مٌذ.

مگعللُبی مًظلللیذٌ

تـشیحی ،تـشیحی تاییش

گلًظیذٌ ي مًوذ میبز

ای،

98/68/31

هٌْذع دّقاى

ػاػت 13 -11

یافتِ،جَسمشدًی)

فشاگیش بتَاًذ اًَاع حـشاتی مِ بِ ػٌَاى ًاقل اًگزلّزای هْزن اص مًرفًوًشی ثیًولًشی ي ؿٌاختی

ًظش پضؿنی ّؼتٌذ سا ؿشح دّذ ٍ سٍؿْای هباسصُ با آًْا سا بیزاى ريشُبی مجبرزٌ ثب ککُب

ش شُب ظًظری َب
مٌذ.

ػخٌشاًی مالػیل
ػخٌشاًی تؼاهلی

ؿٌاختی



ػخٌشاًی مالػیل
ػخٌشاًی تؼاهلی

فشاگیززش بتَاًززذ اًززَاع بیواسیْززای قززاسچی ػززطحی سا اص ًظززش ثیمبریُلللبی قلللبرچی ؿٌاختی
هَسفَلَطی ،بیواسیضائی ،تـخیص ٍ سٍؽّای پیـگیشی ٍ مٌتزشل ظطحی


ػخٌشاًی مالػیل
ػخٌشاًی تؼاهلی

سٍؿْای
(چٌذگضیٌِ

متبی
ای،

تـشیحی ،تـشیحی تاییش

98/68/39

هٌْذع دّقاى

ػاػت 11 - 11

یافتِ،جَسمشدًی)
فشاگیش بتَاًذ اصطالحات قاسچ ؿٌاػی سا تؼشیف مٌذ

مقذمبت قبرچ شىبظلی

فشاگیش بتَاًذ خصَصیات اًَاع قاسچ ّای ػاپشٍفیت سا بیاى مٌذ.

قبرچُبی ظبپريفیت

سٍؿْای
(چٌذگضیٌِ

متبی
ای،

تـشیحی ،تـشیحی تاییش

98/68/39

دمتش جؼفشی

یافتِ،جَسمشدًی)

آى سا ؿشح دّذ.

سٍؿْای
(چٌذگضیٌِ

متبی
ای ،دمتش جؼفشی

تـشیحی ،تـشیحی تاییش
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یافتِ،جَسمشدًی)
فشاگیش بتَاًذ اًَاع بیواسیْای قاسچی احـائی فشصت طلب سا اص

ثیمبریُبی قبرچی

ًظش هَسفَلَطی ،بیواسیضائی ،تـخیص ٍ سٍؽّای پیـگیشی ٍ

احشب ی فرصت طلت(

مٌتشل آى سا ؿشح دّذ.

کبوذیذیبزیط

ؿٌاختی



ػخٌشاًی مالػیل
ػخٌشاًی تؼاهلی

کری تًکًکًزیط )))))

(چٌذگضیٌِ

ای،

تـشیحی ،تـشیحی تاییش

دمتش جؼفشی

ػاػت 13 -11

یافتِ،جَسمشدًی)

فشاگیش بتَاًذ اًَاع بیواسیْای قاسچی جلذی سا اص ًظش هَسفَلَطی،

ثیمبریُبی قبرچی

بیواسیضائی ،تـخیص ٍ سٍؽّای پیـگیشی ٍ مٌتشل آى سا ؿشح

دلذی

ؿٌاختی



ػخٌشاًی مالػیل
ػخٌشاًی تؼاهلی

فشاگیش بتَاًذ اًَاع بیواسیْای قاسچی صیش جلذی سا اص ًظش

ثیمبریُبی قبرچی زیر

هَسفَلَطی ،بیواسیضائی ،تـخیص ٍ سٍؽّای پیـگیشی ٍ مٌتشل

دلذی

ؿٌاختی



ػخٌشاًی مالػیل
ػخٌشاًی تؼاهلی

فشاگیززش بتَاًززذ اًززَاع بیواسیْززای قززاسچی احـززائی حقیقززی ثیمبریُلللبی قلللبرچی ؿٌاختی

ٍآػپشطیلَصیغ ٍ صیگَهاینَصیغ سا اص ًظش هَسفَلَطی ،بیواسیضائی ،احشلللب ی حقیقلللی

يآظللللل رشیلًزیط ي
تـخیص ٍ سٍؽّای پیـگیشی ٍ مٌتشل آى سا ؿشح دّذ.

ػخٌشاًی مالػیل
ػخٌشاًی تؼاهلی

دّذ.

سٍؿْای

متبی

98/68/10

سٍؿْای
(چٌذگضیٌِ

متبی
ای،

تـشیحی ،تـشیحی تاییش

98/69/61

آقای ػضیضی

ػاػت 11 - 11

یافتِ،جَسمشدًی)

آى سا ؿشح دّذ.

سٍؿْای
(چٌذگضیٌِ

متبی
ای،

تـشیحی ،تـشیحی تاییش

98/69/61

آقای ػضیضی

ػاػت 13 -11

یافتِ،جَسمشدًی)

زیگًمبیکًزیط

فشاگیش بتَاًذ اصطالحات اًگلؿٌاػی سا تؼشیف مٌذ

مقذمبت تک یبیتٍَلب

فشاگیش بتَاًذ آهیبّای غیش بیواسیضا سا اص اًَاع غیشبیواسیضا

آمیتَبی غیرثیمبریسا

ؿٌاختِ ٍ ساُّای اًتقال سا بیاى مٌذ.

سٍؿْای
(چٌذگضیٌِ

متبی
ای،

تـشیحی ،تـشیحی تاییش

98/69/36

آقای ػضیضی

ػاػت 11 - 11

یافتِ،جَسمشدًی)
ؿٌاختی



ػخٌشاًی مالػیل
ػخٌشاًی تؼاهلی

سٍؿْای
(چٌذگضیٌِ

ای،

تـشیحی ،تـشیحی تاییش
یافتِ،جَسمشدًی)
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متبی

98/69/36

دمتش اػالهی

ػاػت 13 -11

گريٌ اوگل شىبظی ي قبرچ شىبظی – داوشکذٌ پسشکی

فشاگیش بتَاًذ طبقِ بٌذی اًگلّای هْن اص ًظزش پضؿزنی سا بیزاى آمیجیلللبزیط ريدٌای ي ؿٌاختی
یبرج ريدٌای

مٌذ

فشاگیش بتَاًذ آهیبّای بیواسیضا سا اص ًظش هَسفَلَطی ،چشخِ

ػخٌشاًی مالػیل
ػخٌشاًی تؼاهلی

صًذگی ،بیواسیضائی ،تـخیص ٍ سٍؽّای پیـگیشی ٍ مٌتشل ًَع

سٍؿْای
(چٌذگضیٌِ

98/69/30

متبی
ای،

تـشیحی ،تـشیحی تاییش

دمتش اػالهی

ػاػت 11 - 11

یافتِ،جَسمشدًی)

بیواسیضا سا ؿشح دّذ.

فشاگیش بتَاًذ اًَاع هظُ داساى بیواسیضا ،تاطمذاساى سٍدُای ٍ تٌاػلی تبشکلللذاران ريدٌ ای – ؿٌاختی

سا اص ًظش هَسفَلَطی ،چشخِ صًذگی ،بیواسیضائی ،تـخیص ٍ سٍؽ -تىبظلللی مللصٌ داران ي

ثالظتًظیعتیط
ّای پیـگیشی ٍ مٌتشل آ سا ؿشح دّذ.

ػخٌشاًی مالػیل
ػخٌشاًی تؼاهلی

سٍؿْای
(چٌذگضیٌِ

متبی
ای،

تـشیحی ،تـشیحی تاییش

98/69/30

دمتش اػالهی

ػاػت 13 -11

یافتِ،جَسمشدًی)
فشاگیش بتَاًذ اًَاع تاطمذاساى خًَیً-ؼجی سا اص ًظزش هَسفَلزَطی،

تری بوًزيم َب (ثیملبری

چشخِ صًزذگی ،بیوزاسیضائی ،تـزخیص ٍ سٍؽّزای پیـزگیشی ٍ

یًاة شبگبض


ؿٌاختی

ػخٌشاًی مالػیل
ػخٌشاًی تؼاهلی

ؿٌاختی



ػخٌشاًی مالػیل
ػخٌشاًی تؼاهلی

فشاگیززش بتَاًززذ اًززَاع اپززیموپلنؼززا ؿززاهل تَمؼَپالػززوا ٍ اپلللللی کم لعلللللب ؿٌاختی

مَمؼززیذیاّای سٍدُای سا اص ًظززش هَسفَلززَطی ،چشخززِ صًززذگی( ،تًکعًپالظللللللمًز

بیواسیضائی ،تـخیص ٍ سٍؽّای پیـگیشی ٍ مٌتشل آى سا ؿزشح کًکعیذیبَب

ػخٌشاًی مالػیل
ػخٌشاًی تؼاهلی

مٌتشل آ سا ؿشح دّذ

سٍؿْای
(چٌذگضیٌِ

متبی
ای،

تـشیحی ،تـشیحی تاییش

98/69/11

دمتش اػالهی

ػاػت 11 - 11

یافتِ،جَسمشدًی)
فشاگیش بتَاًذ اًَاع تاطمذاساى خًَیً-ؼجی سا اص ًظزش هَسفَلزَطی،

ویشللمبویًزَب (دلللذی

چشخِ صًزذگی ،بیوزاسیضائی ،تـزخیص ٍ سٍؽّزای پیـزگیشی ٍ

دللللذی-مخلللبطی

مٌتشل آ سا ؿشح دّذ

احشب ی

سٍؿْای
(چٌذگضیٌِ

متبی
ای،

تـشیحی ،تـشیحی تاییش

98/69/11

دمتش اػالهی

ػاػت 13 -11

یافتِ،جَسمشدًی)

دّذ.

سٍؿْای
(چٌذگضیٌِ

ای،

تـشیحی ،تـشیحی تاییش
یافتِ،جَسمشدًی)
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متبی

98/36/63

دمتش اػالهی

ػاػت 11 - 11

گريٌ اوگل شىبظی ي قبرچ شىبظی – داوشکذٌ پسشکی
فشاگیش بتَاًذ اًَاع اًگزلّزای حاهزل هایسیزا ٍ بزابضیَص ،تیلشیزَص،

مبالریب ثبثسیًز تیلریًز

هینشٍػزپَسدیا ٍ پٌَهَػیؼزتیغ سا اص ًظزش هَسفَلزَطی ،چشخزِ

میکريظلللل ًریذیبَب

صًذگی ،بیواسیضائی ،تـخیص ٍ سٍؽّای پیـگیشی ٍ مٌتزشل آ سا

پىًمًظیعتیط

ؿٌاختی



ؿشح دّذ.

تکبویف فراگیر
وحًٌ ومرٌ دَی

ػخٌشاًی مالػیل
ػخٌشاًی تؼاهلی

سٍؿْای

متبی

(چٌذگضیٌِ

ای،

تـشیحی ،تـشیحی تاییش

98/36/63

دمتش اػالهی

ػاػت 13 -11

یافتِ،جَسمشدًی)
دانشجو موظف است پاسخ سواالتی که در طول دوره مطرح می گردد را
جستجو و ارائه نماید.

بخؾ حضَس فؼال ٍ پشػؾ ٍ پاػخ دس مالع  ،آصهَى ّای هیاى ٍ پایاى تشم بـشح ریل :
بخؾ ًظشی با اهتحاى هیاى تشم ٍ پایاى تشم بصَست متبی ( چْاس گضیٌِ ای  ،تـزشیحی  (Matching ،بشگزضاس هزی ؿزَد %11 .اص
ػَایت بصَست تـشیحی ٍ  %11اص ػَایت چْاس گضیٌِ ای اص ًزَع تامؼزًََهی  1هزی باؿزذّ .وچٌزیي  %11ػزَایت بزِ صزَست
اًگلیؼی خَاّذ بَد .بخؾ هشبَط بِ ػولی ًیض ب صَست متبی ٍ اسصیابی ٍیظگیْای سیخت ؿٌاػی تـخیصزی ٍ ّوچٌزیي تـزخیص
اًگل ّای مشهی  ،تل یاختِ ای  ،قاسچی ٍ حـشات دس صیش هینشٍػنَپ ٍ اػتشیَهینشٍػنَپ.

3

مىبثع آمًزشی
1- Basic clinical parasitolgoy by Brown. Latest ed.
2-Worms and human diseases by Muller latest ed.
3-Medical parasitology by Markell. Latest ed.
4-A Guide to Medical Entomology by M. W. Service. Latest Ed.
5-Vector Control by Jan A. Rozendaal. Latest Ed.
6-Entomology In Human And Animal Health by Robert F. Harwood & Mauricet. James. Latest Ed.
7-Urban Entomology by W. H. Robinson. LatestEd.
-8تل یاختِ ؿٌاػی جاهغ پضؿنی ،دمتش هحوذ جَاد غشٍسی ،اًتـاسات تیوَسصادُ ،آخشیي چاپ.
-9اًگل ؿٌاػی پضؿنیًَ ،ا ،بشاٍى ،تشجوِ دمتش اطْشی،اًتـاسات آییظ؛ آخشیي چاپ.
-11اًگل ؿٌاػی پضؿنی،هاسمل؛ تشجوِ دمتش هصطفی سضاییاى ٍ ّوناساى؛ ًـش طیب؛ آخشیي چاپ.
 -11اصَل اًگل ؿٌاػی ،بشاٍىًَ ،ا ،هاسمل ،سیپَى ،تشجوِ دمتش حاهذ اختیاسی ٍّوناساى؛ ًـش هیش.
-11قاسچ ؿٌاػی پضؿنی جاهغ ،دمتش فشیذُ صیٌی ،هْبذ ٍ اهاهی -اًتـاسات داًـگاُ تْشاى -آخشیي چاپ
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گريٌ اوگل شىبظی ي قبرچ شىبظی – داوشکذٌ پسشکی

فرم طرح درش /طرح دوره انگل شناضی و قارچ شناضی پسشکی
اطالعات عمومی
گريٌ :اًگل ؿٌاػی ٍ قاسچ ؿٌاػی

وبم درض :اًگل ؿٌاػی ٍ قاسچ ؿٌاػی پضؿنی

تعذاد ياحذٍ 3 :احذًظشی ٍ ٍ 1احذ ػولی

پیش ویبز :بیَلَطی هَلنَلی ٍ طًتیل

رشتٍ :داسٍػاصی بیي الولل
ویمعبل :اٍل

مقطع تحصیلی :دمتشای حشفِای
معئًل درض :دمتش فشصاًِ هیشصایی

ظبل تحصیلی 99-98 :
ظبعت تشکیل کالض وظری :ینـٌبِ ّا 13-11 ٍ11-11

ظبعت تشکیل کالض عملی :چْاسؿٌبِ دس چْاس گشٍُ 11-11
مذرظیه .:دمتشهیشصائی ،دمتش اػالهی ،دمتش جؼفشی ، ،آقای ػضیضی ،آقای هٌْذع دّقاى
مقدمو:
ػلیشغن هَفقیتْای صیادی مِ دس صهیٌِ مٌتشل ٍ پیـگیشی اص بیواسیْای ػفًَی ٍ اًگلی حاصل ؿذُ لیني بِ هَاصات آى بِ دلیل اسائِ خذهات ًَیي پضؿنی ،اػتفادُ سٍص افضٍى اص داسٍّای
ایوًََ ػاپشػیَ ٍ ماّؾ هقاٍهت هیضباًْای اًؼاًی خطش بشٍص ٍ گؼتشؽ بیواسیْای فشصت طلب هختلف اص جولِ ػفًَتْای اًگلی ٍقاسچی ًظیش تَمؼَپالػوَصیغ ،پٌَهَػیؼتیؼَصیغ
ٍ ماًذیذیاصیغ ٍ ....ػالهت اًؼاًْا سا تْذیذ هی ًوایذ لزا ضشٍست آؿٌائی داًـجَیاى پضؿنی با ػفًَتْا اًگلی ٍ قاسچی ؿایغ بیؾ اص پیؾ ضشٍسی هیٌوایذ.

پیامدىای یادگیری (آنچو فراگیر در آینده شغلی ،در رابطو با این درش قراراضت مورداضتفاده قرار دىد):

آؿٌا ًوَدى فشاگیشاى با هَسفَلَطی  ،بیَلَطی  ،چشخِ صًذگی ،طبقِ بٌذی ٍ اّویت پضؿنی قاسچْا ،اًگلْا ٍ ًاقلیي آًْا ،ؿٌاخت ػالین بالیٌی  ،آػیب ؿٌاػزی ٍ ػزَاسض بیوزاسی ّزای
ًاؿی اص ایي اسگاًیؼوْا با تامیذ بش بیواسیْای ؿایغ دس مـَس ٍ ّوچٌیي سٍؿْای تـخیص تـخیص ،دسهاى ،اصَل مٌتشل ٍ هبزاسصُ بزا بیواسیْزای اًگلزی ٍ قزاسچی .تـزشی پزاتَلَطی
جاشافیایی آًْا بشای داًـجَیاى داسٍػاصی
ىدف کلی :ؿٌاػایی اًگل ّای تل یاختِ ای ٍ مشهی ٍ تـخیص افتشاقی ،تـخیص ّای آصهایـگاّی
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گريٌ اوگل شىبظی ي قبرچ شىبظی – داوشکذٌ پسشکی

اىداف عینی

ضرفصل
موضوعات

حیطو
اىداف
آموزشی:

روظ تدریص:

فشاگیش بتَاًذ ًوًَِ گیشی ٍ آصهایؾ ًوًَِ ملیاتی دس هَسد ًوًَزِ
گیشی ٍ آصهایؾ ًوًَزِ ؿٌاختی
ّای هذفَع سا ؿشح دّذ.

اسائِ تَضیحات ّوشاُ با
هـاّذُ

ّزای هزذفَع بزِ ؿزیَُ ػولنشدی

فشاگیش بتَاًذ اًَاع اؿنال هَجَد دس چشخِ هـززاّذُ تخززن ،هشاحززل

هـاّذُ

مبذی

خًَی

فشاگیش بتَاًذ اًَاع اؿنال هَجَد دس چشخِ هـاّذُ تخن ٍ هشاحزل

اسائِ تَضیحات
ّوشاُ با هـاّذُ
یم¬ّای
هینشٍػنَپی

صًذگی مشمّای پْي سا با هـاّذُ یسٍی ٍ بالغ تشهاتذّای ػولنشدی
سیَی ٍ سٍدُای



اسائِ تَضیحات ّوشاُ
با هـاّذُ یم¬ّای
هینشٍػنَپی

صًذگی مشمّای ًواتذ سا با هـاّذُ یسٍی ٍ بالغ ًواتزذّای
هینشٍػنَپی تـخیص دّذ

سٍدُای

فشاگیش بتَاًذ اًَاع اؿنال هَجَد دس چشخِ اداهززِ هـززاّذُ تخززن ٍ ػولنشدی

تَضیحات
اسائِ
ّوشاُ با هـاّذُ
یم¬ّای

صًذگی مشمّای ًواتذ سا با هـاّذُ هشاحزززل یسٍی ٍ بزززالغ
هینشٍػنَپی تـخیص دّذ

دمتش هیشصایی

آصهَى ایؼتگاّی

98/60/36

دمتش هیشصایی

یمّای

اسائِ تَضیحات ّوشاُ
با هـاّذُ یمّای
هینشٍػنَپی

صًذگی مشمّای پْي سا با هـاّذُ یسٍی ٍ بالغ تشهاتذّای ػولنشدی

فشاگیش بتَاًذ اًَاع اؿنال هَجَد دس چشخِ هـاّذُ تخن ٍ هشاحزل ػولنشدی

98/60/61

هینشٍػنَپی

فشاگیش بتَاًذ اًَاع اؿنال هَجَد دس چشخِ هـاّذُ تخن ٍ هشاحزل

هینشٍػنَپی تـخیص دّذ

آصهَى ایؼتگاّی

یمّای

اسائِ تَضیحات ّوشاُ با

صًذگی مشمّای پْي سا با هـاّذُ یسٍی ٍ بالغ تشهاتذّای ػولنشدی

هینشٍػنَپی تـخیص دّذ

مدرضین:

هینشٍػنَپی

ّای میفی ٍ موی

هینشٍػنَپی تـخیص دّذ

روظ
فراگیر:

ارزیابی

جلطو/برنا
مو زمانی

ًواتزززززذّای سٍدُای ٍ
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آصهَى ایؼتگاّی

98/60/30

دمتش هیشصایی

آصهَى ایؼتگاّی

98/60/11

دمتش هیشصایی

آصهَى ایؼتگاّی

98/68/63

دمتش هیشصایی

آصهَى ایؼتگاّی

دجراوی

دمتش هیشصایی

گريٌ اوگل شىبظی ي قبرچ شىبظی – داوشکذٌ پسشکی
ًواتذّای ًؼجی

هینشٍػنَپی

فشاگیش بتَاًذ اًَاع حـشات مَلنغ،آًَفل ،ؿٌاػززززایی هشاحززززل ػولنشدی

آصهَى ایؼتگاّی

پـِ خامی ،ػیوَلیَم ٍ ػَػشیْا سا با هختلزززززف حـزززززشات

اسائِ تَضیحات ّوشاُ

مَلنغ،آًَفزززل ،پـزززِ

با هـاّذُ یم¬ّای

خزززامی ،ػزززیوَلیَم ٍ

هینشٍػنَپی

هـاّذُ هینشٍػنَپی تـخیص دّذ

98/68/68

هٌْذع دّقاى

ػَػشیْا

فشاگیش بتَاًذ اًَاع آماسیٌا ،ؿپؾ ّا ،مل ؿٌاػایی آماسیٌا ،ؿپؾ ػولنشدی

اسائِ تَضیحات ّوشاُ

ّا ،ػاع ٍ مٌِ ّا سا با هـاّذُ ّا ،مل ّا ،ػاع ٍ مٌِ

با هـاّذُ یم¬ّای

هینشٍػنَپی تـخیص دّذ

ّا

فشاگیش بتَاًذ اًَاع ػاپشٍفیتْای ؿایغ سا با آؿٌایی با ػاختاس
هـاّذُ هینشٍػنَپی تـخیص دّذ

هینشٍػنَپی تـخیص دّذ

تـخیص دّذ

اسائِ تَضیحات ّوشاُ

ػولنشدی

هینشٍػنَپی
ػاپشٍفیتْای ؿایغ

هینشٍػنَپی
اسائِ تَضیحات ّوشاُ

ػولنشدی

هـاّذُ هینشٍػنَپی تـخیص دّذ

دجراوی

دمتش جؼفشی

آصهَى ایؼتگاّی

98/68/19

دمتش جؼفشی

هینشٍػنَپی
اسائِ تَضیحات ّوشاُ

ػولنشدی

آصهَى ایؼتگاّی

با هـاّذُ یم¬ّای

جلذی

98/69/60

هٌْذع ػضیضی

هینشٍػنَپی

فشاگیش بتَاًذ اًَاع اؿنال هَجَد دس چشخِ ؿٌاػایی هینشٍػزنَپی ػولنشدی
صًذگی تلیاختِّای هْزن پضؿزنی سا بزا

آصهَى ایؼتگاّی

با هـاّذُ یم¬ّای

ػطحی

فشاگیش بتَاًذ اًَاع بیواسیْای قاسچی آؿٌایی با ػَاهل
جلذی پضؿنی سا با هـاّذُ هینشٍػنَپی بیواسیْای قاسچی

هٌْذع دّقاى

هینشٍػنَپی
با هـاّذُ یم¬ّای

فشاگیش بتَاًذ اًَاع بیواسیْای قاسچی آؿٌایی با ػَاهل
ػطحی پضؿنی سا با هـاّذُ بیواسیْای قاسچی

آصهَى ایؼتگاّی

98/68/11

اسائِ تَضیحات ّوشاُ
با هـاّذُ یم¬ّای

آهیبّای غیشبیواسیضا ٍ
بیواسیضا

هینشٍػنَپی
11

آصهَى ایؼتگاّی

98/69/31

دمتش اػالهی

گريٌ اوگل شىبظی ي قبرچ شىبظی – داوشکذٌ پسشکی
فشاگیش بتَاًذ اًَاع اؿنال هَجَد دس چشخِ

ؿٌاػایی هینشٍػنَپی

ػولنشدی

اسائِ تَضیحات ّوشاُ

تاطمذاساى سٍدُ ای-

با هـاّذُ یم¬ّای

صًذگی تلیاختِّای هْن پضؿنی سا با تٌاػلی ،هظُ داساى ٍ
هـاّذُ هینشٍػنَپی تـخیص دّذ
بالػتَػیؼتیغ

دمتش هیشصایی

هینشٍػنَپی

سًززآ آهیززضی گیوؼززا ٍ ػولنشدی

آصهَى ایؼتگاّی

98/69/16

اسائِ تَضیحات ّوشاُ

فشاگیش بتَاًذ اًَاع اؿنال هَجَد دس چشخِ تـزززززخیص ػاهزززززل
صًذگی تلیاختِّای هْزن پضؿزنی سا بزا لیـواًیَص (اهاػزتیگَت

با هـاّذُ یم¬ّای

– پشٍهاػززززززتیگَت)-

هـاّذُ هینشٍػنَپی تـخیص دّذ

آصهَى ایؼتگاّی

دجراوی

دمتش هیشصایی

هینشٍػنَپی

تشیپاًَصٍم
فشاگیش بتَاًذ اًَاع اؿنال هَجَد دس چشخِ

ؿٌاػایی هینشٍػزنَپی ػولنشدی

اسائِ تَضیحات ّوشاُ

اٍاٍػیؼت ٍػایش اؿنال

با هـاّذُ یم¬ّای

صًذگی تلیاختِّای هْن پضؿنی سا با تَمؼَپالػزززززززززززوا
هـاّذُ هینشٍػنَپی تـخیص دّذ
ٍمَمؼیذیاّای سٍدُ ای
فشاگیش بتَاًذ اًَاع اؿنال هَجَد دس چشخِ

ؿٌاػایی اؿنال خًَی

دمتش هیشصایی

هینشٍػنَپی
ػولنشدی

اسائِ تَضیحات ّوشاُ

پالػوَدیَم ّای اًؼاًی

با هـاّذُ یم¬ّای

صًذگی تلیاختِّای هْن پضؿنی سا با ٍ بابضیا دسگؼتشٓ ًاصك ٍ
هـاّذُ هینشٍػنَپی تـخیص دّذ
ضخین خَى هحیطی
هشٍس یمّا

آصهَى ایؼتگاّی

98/69/10

آصهَى ایؼتگاّی

98/36/61

دمتش هیشصایی

هینشٍػنَپی
گشٍُ

-

دانشجو موظف است پاسخ سواالتی که در طول دوره مطرح می گردد را
جستجو و ارائه نماید.
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98/36/33

گريٌ اوگل شىبظی ي قبرچ شىبظی – داوشکذٌ پسشکی

بخؾ حضَس فؼال ٍ پشػؾ ٍ پاػخ دس مالع  ،آصهَى پایاى تشم بـشح ریل :
بخؾ هشبَط بِ ػولی بصَست متبی ٍ اسصیابی ٍیظگیْای سیخت ؿٌاػی تـخیصی ٍ ّوچٌیي تـخیص اًگزل ّزای مشهزی  ،تزل یاختزِ ای ،
قاسچی ٍ حـشات دس صیش هینشٍػنَپ ٍ اػتشیَهینشٍػنَپ.

3
1- Basic clinical parasitolgoy by Brown. Latest ed.
2-Worms and human diseases by Muller latest ed.
3-Medical parasitology by Markell. Latest ed.
4-A Guide to Medical Entomology by M. W. Service. Latest Ed.
5-Vector Control by Jan A. Rozendaal. Latest Ed.
6-Entomology In Human And Animal Health by Robert F. Harwood & Mauricet. James. Latest Ed.
7-Urban Entomology by W. H. Robinson. LatestEd.
-8تل یاختِ ؿٌاػی جاهغ پضؿنی ،دمتش هحوذ جَاد غشٍسی ،اًتـاسات تیوَسصادُ ،آخشیي چاپ.
-9اًگل ؿٌاػی پضؿنیًَ ،ا ،بشاٍى ،تشجوِ دمتش اطْشی،اًتـاسات آییظ؛ آخشیي چاپ.
-11اًگل ؿٌاػی پضؿنی،هاسمل؛ تشجوِ دمتش هصطفی سضاییاى ٍ ّوناساى؛ ًـش طیب؛ آخشیي چاپ.
 -11اصَل اًگل ؿٌاػی ،بشاٍىًَ ،ا ،هاسمل ،سیپَى ،تشجوِ دمتش حاهذ اختیاسی ٍّوناساى؛ ًـش هیش.
-11قاسچ ؿٌاػی پضؿنی جاهغ ،دمتش فشیذُ صیٌی ،هْبذ ٍ اهاهی -اًتـاسات داًـگاُ تْشاى -آخشیي چاپ

12

