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مقدمٍ:
دًذاًپضشکی ػلوی است تخصصی کِ سالهت دّاى ٍ دًذاى سا تِ ػٌَاى ػضَی هْن دس سالهت جسن ٍ سٍح ،صیثایی ٍ ادا کشدى کلوات تاهیي هیکٌذ .داًشجَیاى دًذاًپضشککی یکی دٍساى تیصکیل
خَد ،دس ًخستیي دٍ سال تیصیلٍ ،احذّای ػلَم پایِ سا هی گزساًٌذ کِ یکی اص ایي ٍاحذّا شاهل دسس اًگل شٌاسی ٍ قاسچ شٌاسی پضشکی است .ایکي دسس یککی اص هْوتکشیي دسٍس ػلکَم پایکِ
است چشا کِ ػَاهل ػفًَی اًگلی ٍ قاسچی اص هَاسد ایجاد کٌٌ ذُ تیواسیْای دّاى ٍ هخاط ّستٌذ .لزا دس ایي ٍاحذ داًشجَیاى تا اًَاع اًگلْا ٍ قاسچْای تیواسیضا ٍ یا داسای صًذگی آصاد آشٌا هی شًَذ.
پيبمدَبی یبدگيری (آوچٍ فراگير در آیىدٌ ضغلی ،در رابطٍ بب ایه درس قراراست مًرداستفبدٌ قرار دَد):
دس ایي ٍاحذ داًشجَیاى تا اًَاع اًگلْا ٍ قاسچْای تیواسیضا ٍ یا داسای صًذگی آصاد آشٌا هی شًَذ.
َدف کلی :آشٌا ًوَدى داًشجَیاى تا اًگلْا ٍ قاسچْای تا اّویت ٍ شایغ دس ایشاى کِ دس ایجاد تیواسیْای دّاى ٍ هخاط ًقش داسًذ ٍ یا اًَاػی کِ تِ صَست آصاد دس ایي قسکوت صًکذگی هکی کٌٌکذ.
ایي آشٌائی دس حذ اًتشاس ،سیش تکاهلی ،هَسفَلَطی ،ساّْای اًتقالً ،قش ػَاهل هستؼذ کٌٌذُ دس ایجاد تیواسی ،هصًَیت ،اصَل تشخیص آصهایشگاّی ،اصَل پیشگیشی ٍ کٌتشل تیواسیْکای اًگلکی ٍ
قاسچی پیش خَاّذ سفت.
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اَداف عيىی

فشاگیش تتَاًذ خصَصیات تك یاختِ ّا سا رکش کشدُ
ٍ یثقِ تٌذی آًْا سا تیاى ًوایذ.
داًشجَ قادس تاشذ ػالئن ٍ ػَاسض تیواسیْای تك
یاختِ ای آهیثی ٍ تاطکذاس هْن ٍ شایغ دس کشَس ٍ
ًیَُ تشخیص  ،دسهاى ٍ شیَُ ّای هثاسصُ ٍ
کٌتشل آًْا سا تششیح کٌذ .
داًشجَ قادس تاشذ ػالئن ٍ ػکَاسض تیواسیْکای تکك
یاختِ ای تاطکذاس خکًَیً-سکجی ٍ کَکسکیذیاّای
هْن ٍ شایغ دس کشَس ٍ ًیکَُ تشکخیص  ،دسهکاى ٍ
شیَُ ّای هثاسصُ ٍ کٌتشل آًْا سا تششیح کٌذ .
فشاگیش تتَاًذ کلیاتی دس هَسد کشم ّای ًواتذی
شایغ سا رکش ًوایذ.
فشاگیش تتَاًذ کلیاتی دس هَسد کشم ّای سستذی ٍ
تشهاتذی شایغ سا رکش ًوایذ.
فشاگیککش قککادس تاشککذ تیواسیْککای قککاسچی س ک یی ٍ
ػَاسض سیستواتیك آًْا سا تَضیح دّذ.

سرفصل مًضًعبت

کلیات اًگل شٌاسی ٍ تك
یاختِ شٌاسی پضشکی

حيطٍ اَداف

شٌاختی

شٌاختی

ایشاى
تاطکذاساى خًَیً -سجی ٍ
کَکسیذیْای سٍدُ ای ًسجی



سخٌشاًی کالسیك

سٍشْای کتثی (چٌذگضیٌِ ای،



سخٌشاًی تؼاهلی



سخٌشاًی کالسیك



سخٌشاًی تؼاهلی


شٌاختی

سخٌشاًی کالسیك



سخٌشاًی تؼاهلی

شایغ دس ایشاى



کلیات کشم شٌاسی ٍ



سخٌشاًی کالسیك



سخٌشاًی تؼاهلی

تیواسّای شایغ ًواتَدی دس

شٌاختی

تشهاتَدی دس ایشاى
کلیات قاسچْا – تیواسیْای
قاسچی س یی

98/6/31

تغییش

شٌاختی

تششییی،

تششییی

تغییش

یافتِ،جَسکشدًی)
سٍشْای کتثی (چٌذگضیٌِ ای،
تششییی،

تششییی

دکتش گیلذا اسالهی

98/7/14

تغییش

سٍشْای کتثی (چٌذگضیٌِ ای،
تششییی،

تششییی

دکتش گیلذا اسالهی

98/7/21

تغییش

یافتِ،جَسکشدًی)



سخٌشاًی کالسیك



سخٌشاًی تؼاهلی



شٌاختی

سٍشْای کتثی (چٌذگضیٌِ ای،

دکتش گیلذا اسالهی

98/7/7

یافتِ،جَسکشدًی)



ایشاى
تیواسیْای شایغ سستَدی ٍ

تششییی،

تششییی

دکتش گیلذا اسالهی

زمبوی

یافتِ،جَسکشدًی)

آهیةّا ٍ تاطکذاساى سٍدُ ای-
تٌاسلی تیواسیضای شایغ دس

ريش تدریس:

ريش ارزیببی فراگير:

آمًزضی:

مدرسيه:

جلسٍ/بروبمٍ

سٍشْای کتثی (چٌذگضیٌِ ای،
تششییی،

تششییی

دکتش گیلذا اسالهی

98/7/28

تغییش

یافتِ،جَسکشدًی)



سخٌشاًی کالسیك

سٍشْای کتثی (چٌذگضیٌِ ای،



سخٌشاًی تؼاهلی

تششییی،تششییی



تغییشیافتِ،جَسکشدًی)
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آقای ػضیضی

98/8/12
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فشاگیش قادس تاشذ تیواسیْای قاسچی س یی ،جلذی،
صیش جلذی ٍ احشایی ٍ ػَاسض سیستواتیك آًْکا سا
تَضیح دّذ.

کاًذیذیاصیس-
کشیپتَکَکَصیس -طئَتشیکَص

فشاگیش قادس تاشذ تیواسیْای قاسچی س یی ،جلذی،

آشٌایی تا تیواسیْای قاسچی

صیش جلذی ٍ ػکَاسض سیسکتواتیك آًْکا سا تَضکیح

جلذی -صیشجلذی ٍ

دّذ.

فشاگیککش قککادس تاشککذ تیواسیْککای قککاسچی احشککایی ٍ
ػَاسض سیستواتیك آًْا سا تَضیح دّذ.

شٌاختی



سخٌشاًی کالسیك



سخٌشاًی تؼاهلی



شٌاختی



سخٌشاًی کالسیك



سخٌشاًی تؼاهلی

اکتیٌَهیکَصیس
تیواسیْای قاسچی احشایی



سخٌشاًی کالسیك



سخٌشاًی تؼاهلی

فشصت یلة (آسپشطیلَص –
هَکَهیکَص)

تششییی،

تششییی

تغییش

یافتِ،جَسکشدًی)



شٌاختی

سٍشْای کتثی (چٌذگضیٌِ ای،

آقای ػضیضی

98/8/19

سٍشْای کتثی (چٌذگضیٌِ ای،
تششییی،

تششییی

آقای ػضیضی

98/8/26

تغییش

یافتِ،جَسکشدًی)



سٍشْای کتثی (چٌذگضیٌِ ای،
تششییی،

تششییی

آقای ػضیضی

98/9/3

تغییش

یافتِ،جَسکشدًی)

تکبليف فراگير

داًشجَ هَظف است پاسخ سَاالتی کِ دس یَل دٍسُ ه شح هی گشدد سا جستجَ ٍ اسائِ ًوایذ.

وحًٌ ومرٌ دَی

حضَس فؼال ٍ پشسش ٍ پاسخ دس کالس ٍ اهتیاى پایاى تشم تششح ریل:
تخش ًظشی تا اهتیاى پایاى تشم تصَست کتثی (چْاس گضیٌِ ای ،تششییی (Matching ،تشگضاس هی شَد %10 .اص سَاالت تصَست تشکشییی ٍ %20
اص سَاالت چْاس گضیٌِ ای اص ًَع تاکسًََهی  2هی تاشذ .دس صَست اًجام فؼالیتْای فَق تشًاهِ ،تا  %5تِ ًوشُ پایاى تشم اضافِ خَاّذ شذ.

مىببع آمًزضی

1- Basic Clinical Parasitology by/ Brown. Latest ed.
2- Worm and Human disease by/ Muller. Latest ed.
3- Medical parasitology by/ Markell. Latest ed.
 -4قاسچ شٌاسی پضشکی جاهغ تالیف دکتش فشیذُ صیٌی  ،دکتش سیذػلی هْثذ ٍ دکتش هسؼَد اهاهی– .اًتشاسات داًشگاُ تْشاى  1390کلیِ ػٌاٍیي اسایِ
شذُ دس سشفصل ٍ یشح دسس
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