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مقدمٍ:
دًذاًپضشکی ػلوی اػت تخصصی کِ ػالهت دّاى ٍ دًذاى سا بِ ػٌَاى ػضَی هْن دس ػالهت جؼن ٍ سٍح ،صیبایی ٍ ادا کشدى کلوات تاهیي هیکٌذ .داًشجَیاى دًذاًپضشککی یکی دٍساى تیصکیل
خَد ،دس ًخؼتیي دٍ ػال تیصیلٍ ،احذّای ػلَم پایِ سا هی گزساًٌذ کِ یکی اص ایي ٍاحذّا شاهل دسع اًگل شٌاػی ٍ قاسچ شٌاػی پضشکی اػت .ایکي دسع یککی اص هْوتکشیي دسٍع ػلکَم پایکِ
اػت چشا کِ ػَاهل ػفًَی اًگلی ٍ قاسچی اص هَاسد ایجاد کٌٌذُ بیواسیْای دّاى ٍ هخاط ّؼتٌذ .لزا دس ایي ٍاحذ داًشجَیاى با اًَاع اًگلْا ،ػَاهکل داسای صًکذگی زصاد ،بیواسیْکای اًگلکی ،قاسچْکای
بیواسیضا ٍ بَیظُ ػَاهل ٍ ضایؼات هشبَط بِ حفشُ دّاًی زًْا زشٌا هی شًَذ.
پیبمدَبی یبدگیری (آوچٍ فراگیر در آیىدٌ ضغلی ،در رابطٍ بب ایه درس قراراست مًرداستفبدٌ قرار دَد):
دس ایي ٍاحذ داًشجَیاى با اًَاع اًگلْا ،ػَاهل داسای صًذگی زصاد ،بیواسیْای اًگلی ،قاسچْای بیواسیضا ٍ بَیظُ ػَاهل ٍ ضایؼات هشبَط بِ حفشُ دّاًی زًْا زشٌا هی شًَذ.
َدف کلی :زشٌا ًوَدى داًشجَیاى با اًگلْا ٍ قاسچْای با اّویت ٍ شایغ دس ایشاى کِ دس ایجاد بیواسیْای دّاى ٍ هخاط ًقش داسًذ ٍ یا اًَاػی کِ بِ صَست زصاد دس ایي قؼکوت صًکذگی هکی کٌٌکذ.
ایي زشٌائی دس حذ اًتشاس ،ػیش تکاهلی ،هَسفَلَطی ،ساّْای اًتقالً ،قش ػَاهل هؼتؼذ کٌٌذُ دس ایجاد بیواسی ،هصًَیت ،اصَل تشخیص زصهایشگاّی ،اصَل پیشگیشی ٍ کٌتشل بیواسیْکای اًگلکی ٍ
قاسچی بَیظُ ضایؼات هشبَط بِ دّاى ٍ دًذاى پیش خَاّذ سفت.
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اَداف عیىی

فشاگیش بتَاًذ خصَصیات تک یاختِ ّا سا رکش کشدُ
ٍ یبقِ بٌذی زًْا سا بیاى ًوایذ.

سرفصل مًضًعبت

کلیات اًگل شٌاػی ٍ تک
یاختِ شٌاػی پضشکی

حیطٍ اَداف

ريش تدریس:

ريش ارزیببی فراگیر:



ػخٌشاًی کالػیک

سٍشْای کتبی (چٌذگضیٌِ ای،



ػخٌشاًی تؼاهلی

آمًزضی:

شٌاختی

یاختِ ای زهیبی ٍ تاطکذاس هْن ٍ شایغ دس کشَس ٍ
ًیَُ تشخیص  ،دسهاى ٍ شیَُ ّای هباسصُ ٍ

تٌاػلی بیواسیضای شایغ ایشاى

شٌاختی



ػخٌشاًی کالػیک



ػخٌشاًی تؼاهلی

کٌتشل زًْا سا تششیح کٌذ .
داًشجَ قادس باشذ ػالئن ٍ ػکَاسض بیواسیْکای تکک
یاختِ ای تاطکذاس خکًَیً-ؼکجی ٍ کَکؼکیذیاّای
هْن ٍ شایغ دس کشَس ٍ ًیکَُ تشکخیص  ،دسهکاى ٍ
شیَُ ّای هباسصُ ٍ کٌتشل زًْا سا تششیح کٌذ .
فشاگیش بتَاًذ کلیاتی دس هَسد کشم ّای ًواتذی
شایغ سا رکش ًوایذ.
فشاگیش بتَاًذ کلیاتی دس هَسد کشم ّای ػؼتذی ٍ
تشهاتذی شایغ سا رکش ًوایذ.
فشاگیش قادس باشکذ کلیکات قاسچْکا ،ػالئکن بکالیٌی ٍ
ػَاهل یواسیْای قاسچی ػطیی سا تَضیح دّذ.

تاطکذاساى خًَیً -ؼجی ٍ
کَکؼیذیْای سٍدُ ای ًؼجی


شٌاختی

ػخٌشاًی کالػیک



ػخٌشاًی تؼاهلی

شایغ دس ایشاى



کلیات کشم شٌاػی ٍ



ػخٌشاًی کالػیک



ػخٌشاًی تؼاهلی

بیواسّای شایغ ًواتَدی دس

شٌاختی

تشهاتَدی دس ایشاى
کلیات قاسچْا – بیواسیْای
قاسچی ػطیی

99/06/23

تغییش

شٌاختی

تششییی،

تششییی

تغییش

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

تششییی

دکتشػلی فتاحی

99/07/20

تغییش

سٍشْای کتبی (چٌذگضیٌِ ای،
تششییی،

تششییی

دکتشػلی فتاحی

99/08/18

تغییش

یافتِ،جَسکشدًی)



ػخٌشاًی کالػیک



ػخٌشاًی تؼاهلی



شٌاختی

سٍشْای کتبی (چٌذگضیٌِ ای،

دکتشػلی فتاحی

99/07/06

یافتِ،جَسکشدًی)



ایشاى
بیواسیْای شایغ ػؼتَدی ٍ

دکتشػلی فتاحی

زمبوی

یافتِ،جَسکشدًی)

داًشجَ قادس باشذ ػالئن ٍ ػَاسض بیواسیْای تک
زهیبّا ٍ تاطکذاساى سٍدُ ای-

تششییی،

تششییی

مدرسیه:

جلسٍ/بروبمٍ

سٍشْای کتبی (چٌذگضیٌِ ای،
تششییی،

تششییی

دکتشػلی فتاحی

99/09/02

تغییش

یافتِ،جَسکشدًی)



ػخٌشاًی کالػیک

سٍشْای کتبی (چٌذگضیٌِ ای،



ػخٌشاًی تؼاهلی

تششییی،تششییی



تغییشیافتِ،جَسکشدًی)
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99/09/16
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فشاگیش قادس باشذ بیواسیْای قاسچی جلذی ٍ ،ػَاسض
ػیؼتواتیک زًْا سا تَضیح دّذ.

بیواسیْای قاسچی جلذی

شٌاختی



ػخٌشاًی کالػیک



ػخٌشاًی تؼاهلی



فشاگیش قادس باشذ بیواسیْکای قکاسچی صیکش جلکذی،

زشٌایی با بیواسیْای قاسچی

ػَاهل ٍ ػَاسض ػیؼتواتیک زًْا سا تَضیح دّذ.

صیشجلذی ٍ اکتیٌَهیکَصیغ

شٌاختی

فشاگیش قادس باشذ بیواسیْای قاسچی احشایی ،ػَاهکل

فشصت یلب (کاًذیذیاصیغ،

ٍ ٍ ػَاسض ػیؼتواتیک زًْا سا تَضیح دّذ.

کشیپتَکَکَصیغ ،زػپشطیلَص
– هَکَسهیکَص)

شٌاختی

تششییی،

تششییی

تغییش

یافتِ،جَسکشدًی)



ػخٌشاًی کالػیک



ػخٌشاًی تؼاهلی



بیواسیْای قاسچی احشایی

سٍشْای کتبی (چٌذگضیٌِ ای،

دکتش جؼفشی

99/09/30

سٍشْای کتبی (چٌذگضیٌِ ای،
تششییی،

تششییی

دکتش جؼفشی

99/10/14

تغییش

یافتِ،جَسکشدًی)



ػخٌشاًی کالػیک



ػخٌشاًی تؼاهلی



سٍشْای کتبی (چٌذگضیٌِ ای،
تششییی،

تششییی

دکتش جؼفشی

99/11/05

تغییش

یافتِ،جَسکشدًی)

تکبلیف فراگیر

داًشجَ هَظف اػت پاػخ ػَاالتی کِ دس یَل دٍسُ هطشح هی گشدد سا جؼتجَ ٍ اسائِ ًوایذ.

وحًٌ ومرٌ دَی

حضَس فؼال ٍ پشػش ٍ پاػخ دس کالع ٍ اهتیاى پایاى تشم بششح ریل:
بخش ًظشی با اهتیاى پایاى تشم بصَست کتبی (چْاس گضیٌِ ای ،تششییی (Matching ،بشگضاس هی شَد %10 .اص ػَاالت بصَست تششییی ٍ  %20اص ػَاالت چْکاس گضیٌکِ ای اص
ًَع تاکؼًََهی  2هی باشذ .دس صَست اًجام فؼالیتْای فَق بشًاهِ ،تا  %5بِ ًوشُ پایاى تشم اضافِ خَاّذ شذ.

مىببع آمًزضی
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Basic Clinical Parasitology by/ Brown. Latest ed.
Worm and Human disease by/ Muller. Latest ed.
Medical parasitology by/ Markell. Latest ed.
قاسچ شٌاػی پضشکی جاهغ تالیف دکتش فشیذُ صیٌی  ،دکتش ػیذػلی هْبذ ٍ دکتش هؼؼَد اهاهی– .اًتشاسات داًشگاُ تْشاى  1310کلیِ ػٌاٍیي اسایِ شذُ دس ػشفصل ٍ یشح دسع
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