هؼاًٍت آهَصؿی
هشکض هطالؼات ٍ تَػؼِ آهَصؽ ػلَم پضؿکی داًـگاُ

فرم طرح درس/طرح دوره:

فرم طرح درش /طرح دوري اوگل شىاضی و قارچ شىاضی پسشکی
اطالعات عمومی
گروه :اًگل ؿٌاػی ٍ قاسچ ؿٌاػی وبم درس :اًگل ؿٌاػی
تعداد واحدٍ 1/5 :احذ (ٍ 1احذ ًظشیٍ 0/5 ،احذ ػولی)

پیش ویبز :ودارد

رشته :پشػتاسی

مقطع تحصیلی :کاسؿٌاػی

ویمسبل :اٍل

مسئول درس :دکتشػلی فتاحی بافقی

مکان :پردیس بیه الملل

سبل تحصیلی 99-1398 :
مدرسیه .:دکتش فتاحی ،آقای ػضیضی

زمان :یکشىبً ٌا51-51 :

مقدمً:
دس ایي دسع با هؼشفی اًگل ّای ٍ قاسچ ّای بیواسیضای اًؼاًی ٍ ساُ ّای اًتقال آى ّا ،داًـجَ دس صهیٌِ پیـگیشی ٍ ًحَُ هقابلِ با آًْا داًؾ الصم سا جْت کٌتشل بیوااسی ّاای
اًگلی ٍ قاسچی دس ػیؼتن ّای بْذاؿتی دسهاًی بِ دػت خَاّذ آٍسد .آؿٌائی با هَسفَلَطی ،ػیش تکاهلی ،بیواسیضائی ،تـخیص ،دسهاى ،کٌتشل ٍ پیـگیشی اص بیواسی ّاای تا
یاختِ ای ٍ قاسچ ّای بیواسیضای اًؼاى دس ایشاى

پیامدٌای یادگیری (آوچً فراگیر در آیىدي شغلی ،در رابطً با ایه درش قراراضت
مورداضتفادي قرار دٌد):

آؿٌا ًوَدى فشاگیشاى با هَسفَلَطی  ،بیَلَطی  ،چشخِ صًذگی ،طبقِ بٌذی ٍ اّویت پضؿکی قاسچْا ،اًگلْا ٍ ًاقلیي آًْاا ،ؿاٌاخت ػمیان باالیٌی ،
آػیب ؿٌاػی ٍ ػَاسض بیواسی ّای ًاؿی اص ایي اسگاًیؼوْا با تاکیذ بش بیواسیْاای ؿاایغ دس کـاَس ٍ ّوچٌایي سٍؿاْای تـاخیص تـاخیص،
دسهاى ،اصَل کٌتشل ٍ هباسصُ با بیواسیْای اًگلی ٍ قاسچی .تـشیح پاتَلَطی جغشافیایی آًْا بشای داًـجَیاى پشػتاسی

ٌدف کلی:
1

هؼاًٍت آهَصؿی
هشکض هطالؼات ٍ تَػؼِ آهَصؽ ػلَم پضؿکی داًـگاُ

حیطً
اٌداف
آموزشی:

اٌداف
عیىی

ضرفصل
موضوعات

-1اّویاااااات

-1کلیاااات اًگااال ؿٌاػااای،

بْذاؿاااااتی ٍ

تؼاسیف ،اصطمحات ٍ کلیاات

هخااااااااطشات

ت

یاختِ ؿٌاػی

ؿٌاختی




روظ تدریص:

ػخٌشاًی کمػی
ػخٌشاًی تؼاهلی

یاختاااااِ ای ٍ

-2کلیات کشهْا ٍ ًواتَدّاا ٍ

کشهی ٍ قاسچی

بیواسیْااای ًواتَدّااای سٍدُ

سا ؿشح دّذ.

ای ٍ ػایش ًواتَد ّای ؿایغ

 -2ت

ٍ کاااشم ّاااای
سٍدُ ای هْاان،
ؿایغ ٍ چشخاِ
صًاااااااااذگی،
بیواااااسیضایی ٍ

ؿٌاختی

 -3کلیااااات تشهاتَدّااااا ٍ
بیواسیْای تشهاتاذّا سٍدُ ای
ًؼجی ٍ خًَی ؿایغ دس ایشاى




ػخٌشاًی کمػی
ػخٌشاًی تؼاهلی
TBL

سٍؿْای کتبی (چٌذگضیٌِ
ای،

تـشیحی،

تـشیحی

ؿٌاختی

سٍؿْای کتبی (چٌذگضیٌِ
ای،

تـشیحی،

تـشیحی

تغییش یافتِ،جَسکشدًی)

دکتش ػلی

98/60/13

فتاحی

دکتش ػلی

90/60/60

فتاحی
90/60/34
دکتش ػلی
فتاحی

ؿایغ دس ایشاى

ًام ببشد.

سٍدُ ای ،دػااتگاُ تٌاػاالی ٍ
کَکؼیذیاّای ؿایغ دس ایشاى

ؿٌاختی




ػخٌشاًی کمػی
ػخٌشاًی تؼاهلی

سٍؿْای کتبی (چٌذگضیٌِ
ای،

تـشیحی،

تـشیحی

تغییش یافتِ،جَسکشدًی)

قااااااااااسچی
جلاااذی ،صیاااش




ػخٌشاًی کمػی
ػخٌشاًی تؼاهلی

ٍ بیواسیْاااای ػؼاااتَدّای

ػَاسض آًْاا سا

ػااااااااطحی،

ای،

تـشیحی،

تـشیحی

تغییش یافتِ،جَسکشدًی)

 -4بیواسیْااای تاطکاااذاساى

-3بیواسیْاااای

سٍؿْای کتبی (چٌذگضیٌِ
تغییش یافتِ،جَسکشدًی)

بیواسیْای تا

یاختاِ

ارزیابی مدرض
روظ
یه:
فراگیر:

جلطً/ب
روامً
زماوی

 -5بیواسیْای ت

یاختِ ّای

خًَیً -ؼجی ؿایغ دس ایشاى

ؿٌاختی




ػخٌشاًی کمػی
ػخٌشاًی تؼاهلی

جلااااااااذی ٍ

سٍؿْای کتبی (چٌذگضیٌِ
ای،

تـشیحی،

تـشیحی

تغییش یافتِ،جَسکشدًی)

احـااااااایی ٍ
یاختِ ّای

ػاااااااااَاسض

 -6بیواسیْای ت

ػیؼاااتواتی

آهیبی سٍدُ ٍ خااس سٍدُ ای

ؿٌاختی




ػخٌشاًی کمػی
ػخٌشاًی تؼاهلی
2

دکتش ػلی

90/60/23

فتاحی

دکتش ػلی

90/60/28

فتاحی

سٍؿْای کتبی (چٌذگضیٌِ دکتش ػلی

98/68/32

هؼاًٍت آهَصؿی
هشکض هطالؼات ٍ تَػؼِ آهَصؽ ػلَم پضؿکی داًـگاُ
آًْااا سا تَحاایح

ؿایغ دس ایشاى

ای،

دّذ.

تغییش یافتِ،جَسکشدًی)

ً -4اااااااقلیي
هکاااااااًیکی ٍ
بیَلَطی

تـشیحی،

تـشیحی فتاحی

 -7هقذهااِ قاااسچ ؿٌاػاای ٍ
قاسچ ّای ػاپشٍفیت

ؿٌاختی

سا دس




ػخٌشاًی کمػی
ػخٌشاًی تؼاهلی

اًگلااای ؿاااشح

 -8بیواسیْای قاسچی ػطحی

ؿٌاختی

دّذ.




ػخٌشاًی کمػی
ػخٌشاًی تؼاهلی

جغشافیاااااایی،

 -9بیواسیْای قاسچی جلاذی

ّواااِ گیاااشی

ٍ کاًذیذیاصیغ

ای،

تـشیحی،

تـشیحی

اػتاد
ػضیضی

اػتاد

98/68/20

ػضیضی

ؿٌاختی

98/9/1

ؿٌاػی ،دسهاى

سٍؿْای کتبی (چٌذگضیٌِ

ٍ پیـااگیشی اص
اًگلی ٍ قاسچی

سٍؿْای کتبی (چٌذگضیٌِ
تغییش یافتِ،جَسکشدًی)

 -5اًتـاااااااس

بیواااسی ّااای

ای،

تـشیحی،

تـشیحی

تغییش یافتِ،جَسکشدًی)

استبااااا بااااا
بیواسیْااااااای

سٍؿْای کتبی (چٌذگضیٌِ

98/68/39



ػخٌشاًی کمػی
ػخٌشاًی تؼاهلی

ای،

تـشیحی،

تـشیحی

تغییش یافتِ،جَسکشدًی)

اػتاد
ػضیضی

سا تَحیح دّذ.

داوشجو موظف است پاسخ سواالتی کً در طول دوري مطرح می گردد را
تکالیف
جستجو و ارائً وماید.
فراگیر

3

هؼاًٍت آهَصؿی
هشکض هطالؼات ٍ تَػؼِ آهَصؽ ػلَم پضؿکی داًـگاُ

وحوه ومره بخؾ حضَس فؼال ٍ پشػؾ ٍ پاػخ دس کمع  ،آصهَى ّای هیاى ٍ پایاى تشم بـشح ریل :
دهی

حضَس فؼال ٍ پشػؾ ٍ پاػخ دس کامع ،آصهاَى پایااى تاشم بـاشح ریال :اهتحااى هشباَ باِ بخاؾ ًظاشی ب اَست کتبای (چْااس گضیٌاِ ای ،تـاشیحی،
 (Matchingبشگضاس هی ؿَد ٍ بخؾ هشبَ بِ ػولی ًیض ب َست اسصیابی ٍیظگیْای سیخت ؿٌاػی تـخی ی ٍ ّوچٌیي تـخیص اًگل ّاای کشهای ،تا
یاختِ ای ٍ قاسچی دس صیش هیکشٍػکَپ ٍ لَپ اًجام هی ؿَد.

مىابع
آموزشی

1- Brown H. W., Neva, F. A. Basic clinical parasitolgoy by Brown. Latest ed.
2-Muller, R. Baker J.R. Medical Parasitology
3- Markell and Voge's. Medical Parasitology, last edition.
-1
-2
-3
-4

ت یاختِ ؿٌاػی پضؿکی ،اًتـاسات داًـگاُ ػلَم پضؿکی تْشاى
صیٌی ،فشیذُ – قاسچ ؿٌاػی جاهغ پضؿکی – اًتـاسات داًـگاُ ػلَم پضؿکی تْشاى
هاسکل ،ادٍاسد کی ،دگ ،هاسیتا (چاپ جذیذ) .اًگل ؿٌاػی پضؿکی تْشاى
اػواػیل صائبی ،بیواسی ّای اًگلی دس ایشاى ،جلذ دٍم بیواسی ّای کشهی (چاپ جذیذ).

فرم طرح درش /طرح دوري اوگل شىاضی و قارچ شىاضی پسشکی
اطالعات عمومی
4

هؼاًٍت آهَصؿی
هشکض هطالؼات ٍ تَػؼِ آهَصؽ ػلَم پضؿکی داًـگاُ

وبم درس :اًگل ؿٌاػی ٍ قاسچ ؿٌاػی پضؿکی

ووع واحد :ػولی

تعداد واحدٍ 0/5 :احذ ػولی

پیش ویبزً :ذاسد

سبل تحصیلی ً :یوِ دٍم 1398-99

رشته فراگیر :پشػتاسی

مقطع تحصیلی فراگیر :کاسؿٌاػی

مسئول درس :دکتشػلی فتاحی بافقی

مکان:آصهایـگاُ گشٍُ اًگلؿٌاػی ٍ قاسچؿٌاػی

زمبن :چْاسؿٌبِ ّا 8-15

مدرسیه .:دکتش فتاحی ،آقای ػضیضی
مقدمً:
ػلیشغن هَفقیتْای صیادی کِ دس صهیٌِ کٌتشل ٍ پیـگیشی اص بیواسیْای ػفًَی ٍ اًگلی حاصل ؿذُ لیکي بِ هَاصات آى بِ دلیل اسائِ خاذهات ًاَیي پضؿاکی ،اػاتفادُ سٍص افاضٍى اص داسٍّاای
ایوًََ ػاپشػیَ ٍ کاّؾ هقا ٍهت هیضباًْای اًؼاًی خطش بشٍص ٍ گؼتشؽ بیواسیْای فشصت طلب هختلف اص جولِ ػفًَتْای اًگلی ٍقااسچی ًظیاش تَکؼَپمػاوَصیغ ،پٌَهَػیؼتیؼاَصیغ ٍ
کاًذیذیاصیغ ٍ ....ػمهت اًؼاًْا سا تْذیذ هی ًوایذ لزا حشٍست آؿٌائی داًـجَیاى با ػفًَتْا اًگلی ٍ قاسچی ؿایغ بیؾ اص پیؾ حشٍسی هیٌوایذ.
پیامدٌای یادگیری (آوچً فراگیر در آیىدي شغلی ،در رابطً با ایه درش قراراضت مورداضتفادي قرار دٌد):

آؿٌا ًوَدى فشاگیشاى با هَسفَلَطی  ،بیَلَطی  ،چشخِ صًذگی ،طبقِ بٌذی ٍ اّویت پضؿکی قاسچْا ،اًگلْا ٍ ًاقلیي آًْا ،ؿٌاخت ػمین بالیٌی  ،آػیب ؿٌاػی ٍ ػَاسض بیواسی ّاای ًاؿای اص
ایي اسگاًیؼوْا با تاکیذ بش بیواسیْای ؿایغ دس کـَس ٍ ّوچٌیي سٍؿْای تـخیص تـخیص ،دسهاى ،اصَل کٌتشل ٍ هباسصُ با بیواسیْای اًگلی ٍ قاسچی .تـشیح پاتَلَطی جغشافیایی آًْاا باشای
داًـجَیاى پشػتاسی

ٌدف کلی:
اٌداف عیىی

ضرفصل موضوعات

حیطً
اٌداف
5

روظ تدریص:

روظ ارزیابی
فراگیر:

مدرضیه:

جلطً/بر
وامً

هؼاًٍت آهَصؿی
هشکض هطالؼات ٍ تَػؼِ آهَصؽ ػلَم پضؿکی داًـگاُ

زماوی

آموزش
ی:
 فشاگیش بتَاًذ سیخت ؿٌاػی تخن ٍ هشاحل السٍیٍ بالغ ًواتذّای سا تـخیص دّذ.

هطالؼِ هیکشٍػکَپی ًواتَدّای ؿایغ
اًؼاًی(آػکاسیغ ،اکؼیَس،
تشیکَػفال،قمبذاس ٍ)...

ػخٌشاًی کمػی
ػخٌشاًی تؼاهلی

ػولکشدی

آصهَى ایؼتگاّی

دکتشػلی فتاحی

هطالؼِ هیکشٍػکَپی تشهاتَدّا ؿایغ

 فشاگیش بتَاًذ سیخت ؿٌاػی تخن ،هشاحل السٍی ٍٍ )...
بالغ تشهاتذّا ٍ ػؼتَدّا سا تـخیص دّذ.

اًؼاًی (فاػیَال ،دیکشٍػلیَم،ؿیؼتَصٍها

دکتشػلی فتاحی

ػولکشدی

هطالؼِ هیکشٍػکَپی ػؼتَدّا ؿایغ

فشاگیش بتَاًذ سیخت ؿٌاػی  ،اؿکال ت
ّای سٍدُ ایی سا تـخیص دّذ
فشاگیش بتَاًذ سیخت ؿٌاػی  ،اؿکال ت
خًَی ٍ ًؼچی سا تـخیص دّذ

یاختِ

یاختِ ّای

اًؼاًی ( تٌیا ػاطیٌاتاّ ،ویٌَلپیغ،
اکیٌَکَکَع ٍ )...
هطالؼِ هیکشٍػکَپی ت

ػولکشدی

ػخٌشاًی کمػی
ػخٌشاًی تؼاهلی

یاختِ ّای

سٍدُ ای(آًتاهبا ّیؼتَلیتیکا ،آهیب کلی،
طیاسدیا الهلیا ٍ)...
هطالؼِ هیکشٍػکَپی ت

ػخٌشاًی کمػی
ػخٌشاًی تؼاهلی

یاختِ ّای

 فشاگیش قادس باؿذ اؿکال هَسفَلَطیکیی قاسچ ّایػاپشٍفیت ٍ بیواسی صای ؿایغ دس ایشاى سا تـخیص
تشیپاًَصٍهْا ( ٍ )...هاالسیا ،بابضیا ٍ)...ٍ ...
دّذ.
خًَی – ًؼجی(ػال  ،کاالآصاس ٍ

ػولکشدی

ػخٌشاًی کمػی
ػخٌشاًی تؼاهلی

ػولکشدی

آصهَى ایؼتگاّی

دکتشػلی فتاحی

دکتشػلی فتاحی

آصهَى ایؼتگاّی

98/68/20

98/69/36

98/69/24

اػضاء گشٍُ

داًـجَ هَظف اػت دفتش گضاسؽ کاس کِ داسای هَسفَلَطی ٍ سٍؽّای اًجام کاس اػت سا تْیِ ًوایذ..

6

98/68/32

آقای هحوَد ػضیضی

آصهَى ایؼتگاّی

اهتحاى پایاى تشم

تکالیف فراگیر

آصهَى ایؼتگاّی

98/60/23

98/36/63

هؼاًٍت آهَصؿی
هشکض هطالؼات ٍ تَػؼِ آهَصؽ ػلَم پضؿکی داًـگاُ

وحوه ومره دهی

ی

ٍاحذ ػولی ب َست آصهایـگاّی ٍ با اػتفادُ اص اًَاع ٍػایل ٍ دػتگاّْای هَسدًیاص دس آصهایـگاُ پغ اص ؿشح ٍ تَحیح تـخیص بشگضاس هی ؿَد.

مىابع آموزشی

1
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.
 -8ت

یاختِ ؿٌاػی جاهغ پضؿکی ،دکتش هحوذ جَاد غشٍسی ،اًتـاسات تیوَسصادُ ،آخشیي چاپ.

-9اًگل ؿٌاػی پضؿکیًَ ،ا ،بشاٍى ،تشجوِ دکتش اطْشی،اًتـاسات آییظ؛ آخشیي چاپ.
-10اًگل ؿٌاػی پضؿکی،هاسکل؛ تشجوِ دکتش ه طفی سحاییاى ٍ ّوکاساى؛ ًـش طیب؛ آخشیي چاپ.
 -11اصَل اًگل ؿٌاػی ،بشاٍىًَ ،ا ،هاسکل ،سیپَى ،تشجوِ دکتش حاهذ اختیاسی ٍّوکاساى؛ ًـش هیش.
-12قاسچ ؿٌاػی پضؿکی جاهغ ،دکتش فشیذُ صیٌی ،هْبذ ٍ اهاهی -اًتـاسات داًـگاُ تْشاى -آخشیي چاپ
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