داوشکدٌ پسشکی
گريٌ اوگلشىبسی ي قبرچشىبسی

فرم طرح درش /طرح دوري اوگل شىاضی و قارچ شىاضی پسشکی
اطالعات عمومی
وبم درس :اًگل ؿٌاػی ٍ قاسچ ؿٌاػی پضؿکی
تعداد ياحدٍ 3 :احذًظشی

پیش ویبز :بیَلَطی هَلکَلی ٍ طًتیک

وًع ياحدً :ظشی
سبل تحصیلی ً :یوِ اٍل 1399-1400

رشتٍ فراگیر :داسٍػاصی

مقطع تحصیلی فراگیر :دکتشای حشفِای

مسئًل درس :دکتش گیلذا اػالهی

مکان:پشدیغ بیي الولل داًـگاُ

زمبن :یکـٌبِّا 10-12 ٍ 8-10

مدرسیه.:دکتش اػالهی ،دکتش فتاحی ،دکتش جؼفشی ،دکتش هیشصائی ،آقای ػضیضی ،آقای هٌْذع دّقاى
مقدمً:
ػلیشغن هَفقیتْای صیادی کِ دس صهیٌِ کٌتشل ٍ پیـگیشی اص بیواسیْای ػفًَی ٍ اًگلی حاصل ؿذُ لیکي بِ هَاصات آى بِ دلیل اسائِ خدذهات ًدَیي پضؿدکی ،اػدتفادُ سٍص افدضٍى اص داسٍّدای
ایوًََ ػاپشػیَ ٍ کاّؾ هقاٍهت هیضباًْای اًؼاًی خطش بشٍص ٍ گؼتشؽ بیواسیْای فشصت طلب هختلف اص جولِ ػفًَتْای اًگلی ٍقداسیی ًظیدش کَکؼَپالػدوَصیغ ،پٌَهَػیؼتیؼدَصیغ ٍ
کاًذیذیاصیغ ٍ ....ػالهت اًؼاًْا سا کْذیذ هی ًوایذ لزا ضشٍست آؿٌائی داًـجَیاى پضؿکی با ػفًَتْا اًگلی ٍ قاسیی ؿایغ بیؾ اص پیؾ ضشٍسی هیٌوایذ.
پیامدٌای یادگیری (آوچً فراگیر در آیىدي شغلی ،در رابطً با ایه درش قراراضت مورداضتفادي قرار دٌد):

آؿٌا ًوَدى فشاگیشاى با هَسفَلَطی  ،بیَلَطی  ،یشخِ صًذگی ،طبقِ بٌذی ٍ اّویت پضؿکی قاسیْا ،اًگلْا ٍ ًاقلیي آًْا ،ؿٌاخت ػالین بالیٌی  ،آػیب ؿٌاػی ٍ ػَاسض بیواسی ّدای ًاؿدی اص
ایي اسگاًیؼوْا با کاکیذ بش بیواسیْای ؿایغ دس کـَس ٍ ّوچٌیي سٍؿْای کـخیص کـخیص ،دسهاى ،اصَل کٌتشل ٍ هباسصُ با بیواسیْای اًگلی ٍ قاسیی .کـشیح پاکَلَطی جغشافیایی آًْدا بدشای
داًـجَیاى داسٍػاصی

ٌدف کلی :آؿٌا ًوَدى فشاگیشاى با هَسفَلَطی  ،بیَلَطی  ،یشخِ صًذگی ،طبقِ بٌذی ٍ اّویت پضؿکی قاسیْا ،اًگلْا ٍ ًاقلیي آًْا ،ؿٌاخت ػالین بالیٌی  ،آػیب ؿٌاػی ٍ ػَاسض بیواسی ّای ًاؿی اص
ایي اسگاًیؼوْا با کاکیذ بش بیواسیْای ؿایغ دس کـَس ٍ ّوچٌیي سٍؿْای کـخیص کـخیص ،دسهاى ،اصَل کٌتشل ٍ هباسصُ با بیواسیْای اًگلی ٍ قاسیی .کـدشیح پداکَلَطی جغشافیدایی آًْدا بدشای داًـدجَیاى
داسٍػاصی
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اٌداف عیىی

ضرفصل موضوعات

حیطً
اٌداف
آموزش
ی:

 فشاگیددش ٍاطُّددای کخییددی سابطددِ اًگلددی سا کلیات اًگل ؿٌاػی ،هقدذهات
کددک یاختددِّددا ،آهیددبّددای
کؼشیف کٌذ
ؿٌاختی

 فشاگیش بتَاًذ کقؼین بٌدذی کدک یاختگداى سا غیشبیواسیضاؿشح دّذ.

روظ تدریص:

ػخٌشاًی کالػیک
ػخٌشاًی کؼاهلی

داًـجَ قادس باؿذ ػالئن ٍ ػَاسض بیواسیْای ًاؿی آهیبیدداصیغ سٍدُای ٍ خدداسج ؿٌاختی

اص آهیبّای داخل سٍدُای ٍ خاسج سٍدُای سا ٍ ًحَُ سٍدُای

کـخیص  ،دسهاى ٍ ؿیَُ ّای هباسصُ ٍ کٌتشل آًْا

ػخٌشاًی کالػیک
ػخٌشاًی کؼاهلی

سا کـشیح کٌذ .

داًـجَ قادس باؿذ ػالئن ٍ ػَاسض بیواسیْای ًاؿی کاطکذاساى سٍدُ ای – کٌاػدلی ؿٌاختی

اص کاطکذاساى سٍدُای ٍ هظُداساى سا ٍ ًحَُ کـخیص  ، ،هظُ داساى ٍ بالػتَػیؼتیغ

دسهاى ٍ ؿیَُ ّای هباسصُ ٍ کٌتشل آًْا سا کـشیح

ػخٌشاًی کالػیک
ػخٌشاًی کؼاهلی

کٌذ .

داًـجَ قادس باؿذ ػالئن ٍ ػَاسض بیواسیْای ًاؿی کشیپاًَصٍم ّا (بیواسی خدَا،،
اص کاطکذاساى ًؼجی – خًَی سا ٍ ًحَُ کـخیص  ،ؿاگاع)


ؿٌاختی


ػخٌشاًی کالػیک
ػخٌشاًی کؼاهلی

ؿٌاختی
داًـجَ قادس باؿذ ػالئن ٍ ػَاسض بیواسیْای ًاؿی لیـواًیَصّا (جلذی ،جلدذی-

اص کاطکذاساى ًؼجی – خًَی سا ٍ ًحَُ کـخیص  ،هخاطی ،احـائی)


ػخٌشاًی کالػیک
ػخٌشاًی کؼاهلی

دسهاى ٍ ؿیَُ ّای هباسصُ ٍ کٌتشل آًْا سا کـشیح
کٌذ

دسهاى ٍ ؿیَُ ّای هباسصُ ٍ کٌتشل آًْا سا کـشیح
کٌذ

روظ
فراگیر:

ارزیابی

99/6/32

سٍؽّای کتبی (یٌذگضیٌِ
ای ،کـشیحی ،کـشیحی کغییش دکتش اػالهی

8-01

یافتِ،جَسکشدًی)
سٍؿْای کتبی (یٌذگضیٌِ ای،
کـشیحی،

کـشیحی

99/6/32

کغییش دکتش اػالهی

01-03

یافتِ،جَسکشدًی)
سٍؿْای کتبی (یٌذگضیٌِ ای،
کـشیحی،

کـشیحی

99/6/21

کغییش دکتش اػالهی

8-01

یافتِ،جَسکشدًی)
99/6/21

سٍؿْای کتبی (یٌذگضیٌِ ای،
کـشیحی،

کـشیحی

کغییش

دکتش اػالهی

01-03

یافتِ،جَسکشدًی)
سٍؿْای کتبی (یٌذگضیٌِ ای،
کـشیحی،

کـشیحی

یافتِ،جَسکشدًی)
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مدرضیه:

جلطً/بر
وامً
زماوی

کغییش دکتش اػالهی

99/7/6
8-01
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داًـجَ قادس باؿذ ػالئن ٍ ػَاسض بیواسیْای ًاؿی اپی کوپلؼدا (کَکؼَپالػدوَص ،ؿٌاختی
اص اپی کوپلکؼا سا ٍ ًحَُ کـخیص  ،دسهاى ٍ ؿیَُ کَکؼیذیاّا)

ّای هباسصُ ٍ کٌتشل آًْا سا کـشیح کٌذ
داًـجَ قادس باؿذ ػالئن ٍ ػَاسض بیواسیْای ًاؿی
اص کاطکذاساى ًؼجی – خًَی سا ٍ ًحَُ کـخیص ،
دسهاى ٍ ؿیَُ ّای هباسصُ ٍ کٌتشل آًْا سا کـشیح
کٌذ

99/7/6




ػخٌشاًی کالػیک
ػخٌشاًی کؼاهلی

سٍؿْای کتبی (یٌذگضیٌِ ای،
کـشیحی،

کـشیحی

کغییش دکتش اػالهی

یافتِ،جَسکشدًی)

داًـجَ قادس باؿذ ػالئن ٍ ػَاسض بیواسیْای ًاؿی هاالسیدددا ،بدددابضیَص ،کیلشیدددَص ،ؿٌاختی
اص اپی کوپلکؼا سا ٍ ًحَُ کـخیص  ،دسهاى ٍ ؿیَُ هیکشٍػدددددددددددددپَسیذیاّا،

99/7/02

سٍؿْای کتبی (یٌذگضیٌِ ای،




ػخٌشاًی کالػیک
ػخٌشاًی کؼاهلی

هقدددذهات قددداسچ ؿٌاػدددی ،ؿٌاختی
فشاگیش بیواسیْای قاسیی ػطحی  ،جلذی  ،صیش

قاسیْای ػاپشٍفیت
جلذی ٍ احـایی ٍ ػَاسض ػیؼتواکیک آًْا سا


ػخٌشاًی کالػیک
ػخٌشاًی کؼاهلی

سٍؿْای کتبی (یٌذگضیٌِ ای،
کـشیحی ،کـشیحی کغییش دکتش جؼفشی
یافتِ،جَسکشدًی)

بیواسیْای قاسیی ػطحی

ؿٌاختی



ػخٌشاًی کالػیک
ػخٌشاًی کؼاهلی

سٍؿْای کتبی (یٌذگضیٌِ ای،
کـشیحی ،کـشیحی کغییش دکتش جؼفشی
یافتِ،جَسکشدًی)

بیواسیْای قاسیی احـائی
فشصت طلب( کاًذیذیاصیغ
،کشیپتَکَکَصیغ ).....

ؿٌاختی



ػخٌشاًی کالػیک
ػخٌشاًی کؼاهلی

سٍؿْای کتبی (یٌذگضیٌِ ای،
کـشیحی ،کـشیحی کغییش دکتش جؼفشی
یافتِ ،جَسکشدًی)

بیواسیْای قاسیی جلذی

ؿٌاختی



ػخٌشاًی کالػیک
ػخٌشاًی کؼاهلی

سٍؿْای کتبی (یٌذگضیٌِ ای ،آقای ػضیضی
کـشیحی ،کـشیحی کغییش

ّای هباسصُ ٍ کٌتشل آًْا سا کـشیح کٌذ
داًـجَ قادس باؿذ ػالئن ٍ ػَاسض بیواسیْای ًاؿی
اص کاطکذاساى ًؼجی – خًَی سا ٍ ًحَُ کـخیص ،
دسهاى ٍ ؿیَُ ّای هباسصُ ٍ کٌتشل آًْا سا کـشیح
کٌذ

کَضیح دّذ.

01-03

پٌَهَػیؼتیغ

کـشیحی،

کـشیحی

8-01

کغییش دکتش اػالهی

یافتِ،جَسکشدًی)
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99/7/02
01-03

99/7/31
8-01

99/7/31
01-03

99/7/37
8-01
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یافتِ،جَسکشدًی)
ؿٌاختی



ػخٌشاًی کالػیک
ػخٌشاًی کؼاهلی

بیواسیْای قاسیی صیش جلذی

بیواسیْددای قدداسیی احـددائی ؿٌاختی

حقیقدددی ٍآػدددپشطیلَصیغ ٍ

صیگَهایکَصیغ

ػخٌشاًی کالػیک
ػخٌشاًی کؼاهلی

سٍؿْای کتبی (یٌذگضیٌِ ای،
کـشیحی ،کـشیحی کغییش آقای ػضیضی
یافتِ،جَسکشدًی)
سٍؿْای کتبی (یٌذگضیٌِ ای،
کـشیحی ،کـشیحی کغییش آقای ػضیضی
یافتِ،جَسکشدًی)

ؿٌاختی
کؼشیف ،طبقِ بٌدذی ٍ کلیدات

بٌدددذپایاى ،ػدددادات ٍ بشخدددی

ٍیظگیْای پـِ ّا

ػخٌشاًی کالػیک
ػخٌشاًی کؼاهلی

سٍؿْای کتبی (یٌذگضیٌِ ای ،هٌْذع
کـشیحی ،کـشیحی کغییش دّقاًی
یافتِ،جَسکشدًی)

ؿٌاختی



ػخٌشاًی کالػیک
ػخٌشاًی کؼاهلی

سٍؿْای کتبی (یٌذگضیٌِ ای ،هٌْذع
کـشیحی ،کـشیحی کغییش دّقاًی
یافتِ،جَسکشدًی)

ػخٌشاًی کالػیک
ػخٌشاًی کؼاهلی

سٍؿْای کتبی (یٌذگضیٌِ ای ،هٌْذع
کـشیحی ،کـشیحی کغییش دّقاًی
یافتِ،جَسکشدًی)

اّویت پضؿکی کَلیؼیذُ ّا،
 فشاگیش بتَاًذ ًداقلیي هکداًیکی ٍ بیَلَطیدک سا دس کاکیذ بش هاالسیا ،فیالسیاصیغ،اسکباط با بیواسیْای اًگلی ؿشح دّذ.
آسبٍَیشٍػْا ٍ ....

 داًـجَ بتَاًذ اًتـاس جغشافیاییّ ،وِ گیشی هَسفَلدددددَطی ،بیَلدددددَطی ٍ ؿٌاختی
ؿٌاػی ،دسهاى ٍ پیـگیشی اص بیواسی ّای اًگلی ،سٍؿدْای هبداسصُ بدا هگؼددْای

پؼددددیکَدیذُ ،ػددددیوَلیذُ،
قاسیی ٍ کٌتشل حـشات سا کَضیح دّذ.
ػشاکَپَگًَیذُ
هَسفَلدددددَطی ،بیَلدددددَطی ٍ ؿٌاختی

سٍؿدْای هبداسصُ بدا هگؼددْای
هَػیذُ ،گلَػیذُ ٍ هَلذ هیاص

ػخٌشاًی کالػیک
ػخٌشاًی کؼاهلی
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سٍؿْای کتبی (یٌذگضیٌِ ای ،هٌْذع
کـشیحی ،کـشیحی کغییش دّقاًی
یافتِ،جَسکشدًی)

99/7/37
011-03

99/8/00
8-01

99/8/00
01-03

99/8/08
8-01

99/8/08
01-03

99/8/32
8-01
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هَسفَلدددددَطی ،بیَلدددددَطی ٍ ؿٌاختی
سٍؿددْای هبدداسصُ بددا ککْددا،

ؿپـْا ،ػَػشی ّا


99/8/32

ػخٌشاًی کالػیک
ػخٌشاًی کؼاهلی

 داًـجَ هَسفَلدَطی کدشمّدای پْدي سا ؿدشح هقذهات کشمؿٌاػی ،کشمّدایپْي ،کشهاًذّای کبذی
دّذ.

 فشاگیش بتَاًذ کشهاکذّای کبذی سا ًام ببشدؿٌاختی

 داًـددجَ بتَاًددذ ػددیش ککدداهلی ،بیودداسیضائی،کـخیص ٍ دسهداى کشهاکدذّای کبدذی سا ؿدشح
دّذ.

سٍؿْای کتبی (یٌذگضیٌِ ای ،هٌْذع
کـشیحی ،کـشیحی کغییش دّقاًی
یافتِ،جَسکشدًی)

01-03

99/9/3

ػخٌشاًی کالػیک
ػخٌشاًی کؼاهلی

اداهدددِ کشهاکدددذّای کبدددذی
 فشاگیش بتَاًذ کشهاکذّای کبذی سا ًام ببشد
 داًـجَ بتَاًذ ػیش ککاهلی ،بیواسیضائی( ،دیکشٍػلیَم دًذسیتیکَم،).....،ؿٌاختی

کـخیص ٍ دسهاى کشهاکذّای کبذی سا ؿشح کشهاًذّای سیَی
دّذ.

سٍؽّای کتبی (یٌذگضیٌِ
ای ،کـشیحی ،کـشیحی کغییش دکتش فتاحی
یافتِ،جَسکشدًی)

سٍؿْای کتبی (یٌذگضیٌِ ای،
ػخٌشاًی کالػیک
ػخٌشاًی کؼاهلی

کشهاکدددددددددددددذّای سٍدُای
 فشاگیش بتَاًذ کشهاکذّای سٍدُای سا ًام ببشد داًـجَ بتَاًذ ػیش ککاهلی ،بیواسیضائی( ،اکیٌَػددددتَهاّ ،تددددشٍفیغکـخیص ٍ دسهاى کشهاکذّای سٍدُای سا ؿشح ّتدددشٍفیغ ،)... ،کشهاکدددذّای
خًَی (ؿیؼتَصٍهاّا)
دّذ.
ؿٌاختی
 فشاگیش بتَاًذ کشهاکذّای خًَی سا ًام ببشد داًـجَ بتَاًذ ػیش ککاهلی ،بیواسیضائی،کـخیص ٍ دسهاى کشهاکذّای خًَی سا ؿشح
دّذ.

8-01

کـشیحی،

کـشیحی

کغییش

99/9/3
01-03

یافتِ،جَسکشدًی)
99/9/9

TBL

8-01

سٍؿْای کتبی (یٌذگضیٌِ ای،
کـشیحی،

کـشیحی

یافتِ،جَسکشدًی)
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کغییش دکتش فتاحی
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گريٌ اوگلشىبسی ي قبرچشىبسی


ػؼددددتذّای سٍدُای (کٌیددددا
 فشاگیش بتَاًذ ػؼتذّای سٍدُای سا ًام ببشد.
 داًـجَ بتَاًذ ػیش ککاهلی ،بیواسیضائی ،ػدددداطیٌاکا ،کٌیددددا ػددددَلیَم،ؿٌاختی
کـخیص ٍ دسهاى ػؼتذّای سٍدُای سا ؿشح ّویٌَلپیغ ًاًا).... ،
دّذ.

ػخٌشاًی کالػیک
ػخٌشاًی کؼاهلی

ؿٌاختی

ػؼدددددددتذّای ًؼدددددددجی
 فشاگیش بتَاًذ ػؼتذّای ًؼجی سا ًام ببشد
 داًـجَ بتَاًذ ػیش ککاهلی ،بیواسیضائی( ،اکیٌَکَکَصیغ)..... ،کـخیص ٍ دسهاى ػؼتذّای ًؼجی سا ؿشح
دّذ.

ػخٌشاًی کالػیک
ػخٌشاًی کؼاهلی

سٍؿْای کتبی (یٌذگضیٌِ ای،
کـشیحی،

کـشیحی

کغییش دکتش فتاحی

99/9/9
01-03

یافتِ،جَسکشدًی)
سٍؿْای کتبی (یٌذگضیٌِ ای،
کـشیحی،

کـشیحی

کغییش دکتش فتاحی

99/9/06
8-01

یافتِ،جَسکشدًی)

ًواکَدّاً ،واکَدّدای سٍدُ ای :ؿٌاختی
 فشاگیش بتَاًذ ًواکذّای سٍدُای سا ًام ببشد
 داًـجَ بتَاًذ ػیش ککاهلی ،بیواسیضائی ،آػددددددکاسیغ ،اکؼددددددیَس،
کـخیص ٍ دسهاى ًواکذّای سٍدُای سا ؿشح کشیکَػدددددددددددددددددددفال،
کشیکَاػتشًٍظیلَع
دّذ

ػخٌشاًی کالػیک
ػخٌشاًی کؼاهلی

اداهدددِ ًواکَدّدددای سٍدُ ای :ؿٌاختی
 فشاگیش بتَاًذ ًواکذّای سٍدُای سا ًام ببشد
 داًـجَ بتَاًذ ػیش ککاهلی ،بیواسیضائی ،کشهْدددای قالبدددذاس اًؼددداًی،
کـخیص ٍ دسهاى ًواکذّای سٍدُای سا ؿشح اػدددددددددددددددتشًٍظیلَئیذع
اػتشکَسالیغVLM ،
دّذ.

ػخٌشاًی کالػیک
ػخٌشاًی کؼاهلی

سٍؿْای کتبی (یٌذگضیٌِ ای،
کـشیحی،

کـشیحی
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01-03

یافتِ،جَسکشدًی)
سٍؿْای کتبی (یٌذگضیٌِ ای،
کـشیحی،

کـشیحی

99/9/32

کغییش دکتش هیشصائی

یافتِ،جَسکشدًی)

کشیـیي ،پیَک ،فیالسصیداصیغ ؿٌاختی
 فشاگیش بتَاًذ ًواکذّای سٍدُای سا ًام ببشد
 داًـجَ بتَاًذ ػیش ککاهلی ،بیواسیضائی ،جلدددذی ،صدددفاقی ،لٌفددداٍی ٍکـشیحی ،کـشیحی

کـخیص ٍ دسهاى ًواکذّای سٍدُای سا ؿشح ائَصیٌَفیلی گشهؼیشی
یافتِ،جَسکشدًی)
دّذ.
تکالیف فراگیر
داًـجَ هَظف اػت پاػخ ػَاالکی کِ دس طَل دٍسُ هطشح هی گشدد سا جؼتجَ ٍ اسائِ ًوایذ.
ػخٌشاًی کالػیک
ػخٌشاًی کؼاهلی

کغییش دکتش هیشصائی

99/9/06

سٍؿْای کتبی (یٌذگضیٌِ ای،
کغییش دکتش هیشصائی

99/9/32

داوشکدٌ پسشکی
گريٌ اوگلشىبسی ي قبرچشىبسی

وحًٌ ومرٌ دَی

بخؾ حضَس فؼال ٍ پشػؾ ٍ پاػخ دس کالع  ،آصهَى ّای هیاى ٍ پایاى کشم بـشح ریل :
بخؾ ًظشی با اهتحاى هیاى کشم ٍ پایاى کشم بیَست کتبی ( یْاس گضیٌِ ای  ،کـدشیحی  (Matching ،بشگدضاس هدی ؿدَد %10 .اص ػدَاالت
بیَست کـشیحی ٍ  %20اص ػَاالت یْاس گضیٌِ ای اص ًَع کاکؼًََهی  2هی باؿذّ .وچٌیي  %10ػَاالت بِ صدَست اًگلیؼدی خَاّدذ بدَد.
بخؾ هشبَط بِ ػولی ًیض ب یَست کتبی ٍ اسصیابی ٍیظگیْای سیخت ؿٌاػی کـخییی ٍ ّوچٌیي کـخیص اًگل ّای کشهی  ،کک یاختِ ای
 ،قاسیی ٍ حـشات دس صیش هیکشٍػکَپ ٍ اػتشیَهیکشٍػکَپ.

مىابع آموزشی

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.
-8کک یاختِ ؿٌاػی جاهغ پضؿکی ،دکتش هحوذ جَاد غشٍسی ،اًتـاسات کیوَسصادُ ،آخشیي یاپ.
-9اًگل ؿٌاػی پضؿکیًَ ،ا ،بشاٍى ،کشجوِ دکتش اطْشی،اًتـاسات آییظ؛ آخشیي یاپ.
-10اًگل ؿٌاػی پضؿکی،هاسکل؛ کشجوِ دکتش هیطفی سضاییاى ٍ ّوکاساى؛ ًـش طیب؛ آخشیي یاپ.
 -11اصَل اًگل ؿٌاػی ،بشاٍىًَ ،ا ،هاسکل ،سیپَى ،کشجوِ دکتش حاهذ اختیاسی ٍّوکاساى؛ ًـش هیش.
-12قاسچ ؿٌاػی پضؿکی جاهغ ،دکتش فشیذُ صیٌی ،هْبذ ٍ اهاهی -اًتـاسات داًـگاُ کْشاى -آخشیي یاپ
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داوشکدٌ پسشکی
گريٌ اوگلشىبسی ي قبرچشىبسی

فرم طرح درش /طرح دوري اوگل شىاضی و قارچ شىاضی پسشکی
اطالعات عمومی
وبم درس :اًگل ؿٌاػی ٍ قاسچ ؿٌاػی پضؿکی
تعداد ياحدٍ 1 :احذ

پیش ویبز :بیَلَطی هَلکَلی ٍ طًتیک

وًع ياحد :ػولی
سبل تحصیلی ً :یوِ اٍل 1399-1400

رشتٍ فراگیر :داسٍػاصی

مقطع تحصیلی فراگیر :دکتشای حشفِای

مسئًل درس :دکتش گیلذا اػالهی

مکان:آصهایـگاُ گشٍُ اًگلؿٌاػی ٍ قاسچؿٌاػی

زمبن :یْاسؿٌبِّا  10-13دس دٍ گشٍُ

مدرسیه.:دکتش اػالهی ،دکتش فتاحی ،دکتش جؼفشی ،دکتش هیشصائی ،آقای ػضیضی ،آقای هٌْذع دّقاى
مقدمً:
ػلیشغن هَفقیتْای صیادی کِ دس صهیٌِ کٌتشل ٍ پیـگیشی اص بیواسیْای ػفًَی ٍ اًگلی حاصل ؿذُ لیکي بِ هَاصات آى بِ دلیل اسائِ خدذهات ًدَیي پضؿدکی ،اػدتفادُ سٍص افدضٍى اص داسٍّدای
ایوًََ ػاپشػیَ ٍ کاّؾ هقاٍهت هیضباًْای اًؼاًی خطش بشٍص ٍ گؼتشؽ بیواسیْای فشصت طلب هختلف اص جولِ ػفًَتْای اًگلی ٍقداسیی ًظیدش کَکؼَپالػدوَصیغ ،پٌَهَػیؼتیؼدَصیغ ٍ
کاًذیذیاصیغ ٍ ....ػالهت اًؼاًْا سا کْذیذ هی ًوایذ لزا ضشٍست آؿٌائی داًـجَیاى پضؿکی با ػفًَتْا اًگلی ٍ قاسیی ؿایغ بیؾ اص پیؾ ضشٍسی هیٌوایذ.
پیامدٌای یادگیری (آوچً فراگیر در آیىدي شغلی ،در رابطً با ایه درش قراراضت مورداضتفادي قرار دٌد):

آؿٌا ًوَدى فشاگیشاى با هَسفَلَطی  ،بیَلَطی  ،یشخِ صًذگی ،طبقِ بٌذی ٍ اّویت پضؿکی قاسیْا ،اًگلْا ٍ ًاقلیي آًْا ،ؿٌاخت ػالین بالیٌی  ،آػیب ؿٌاػی ٍ ػَاسض بیواسی ّدای ًاؿدی اص
ایي اسگاًیؼوْا با کاکیذ بش بیواسیْای ؿایغ دس کـَس ٍ ّوچٌیي سٍؿْای کـخیص کـخیص ،دسهاى ،اصَل کٌتشل ٍ هباسصُ با بیواسیْای اًگلی ٍ قاسیی .کـشیح پاکَلَطی جغشافیایی آًْدا بدشای
داًـجَیاى داسٍػاصی
ٌدف کلی :آؿٌا ًوَدى فشاگیشاى با هَسفَلَطی  ،بیَلَطی  ،یشخِ صًذگی ،طبقِ بٌذی ٍ اّویت پضؿکی قاسیْا ،اًگلْا ٍ ًاقلیي آًْا ،ؿٌاخت ػالین بالیٌی  ،آػیب ؿٌاػی ٍ ػَاسض بیواسی ّای ًاؿی اص
ایي اسگاًیؼوْا با کاکیذ بش بیواسیْای ؿایغ دس کـَس ٍ ّوچٌیي سٍؿْای کـخیص کـخیص ،دسهاى ،اصَل کٌتشل ٍ هباسصُ با بیواسیْای اًگلی ٍ قاسیی .کـدشیح پداکَلَطی جغشافیدایی آًْدا بدشای داًـدجَیاى
داسٍػاصی

اٌداف عیىی

ضرفصل موضوعات

حیطً
اٌداف
آموزش
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روظ تدریص:

روظ
فراگیر:

ارزیابی

مدرضیه:

جلطً/بر
وامً

داوشکدٌ پسشکی
گريٌ اوگلشىبسی ي قبرچشىبسی

ی:
 فشاگیش بتَاًذ سٍؿْای ًوًَِ گیشی اص ًوًَدِ ّدای کلیاکی دس هَسد ًوًَِ گیشی ٍهختلف خَى  ،ادساس ٍ ػایش کشؿحات بدذًی سا اًجدام آصهایؾ ًوًَِ ّای هذفَع بِ
دّذ.
ؿیَُ ّای کیفی ٍ کوی
 داًـجَ بتَاًدذ سٍؿدْای کـدخیص آصهایـدگاّیًوًَِ اسػالی بِ آصهایـگاُ ،سًگ آهیدضی ٍ آصهدایؾ
هیکشٍػکپی آًْا سا اًجام دّذ.

زماوی
99/6/26

ػولکشدی

ػخٌشاًی کالػیک
ػخٌشاًی کؼاهلی

آصهَى ایؼتگاّی

 -فشاگیش بتَاًذ سیخت ؿٌاػی  ،ؿکل فؼال ٍ هقاٍم ؿٌاػایی هیکشٍػکَپی آهیبّای ػولکشدی

ػخٌشاًی کالػیک

آصهَى ایؼتگاّی

آهیبّای غیشبیواسیضا ٍ بیواسیضا اًؼاًی سا کـخیص غیشبیواسیضا ٍ بیواسیضا
دّذ.
ؿٌاػایی هیکشٍػکَپی کاطکذاساى

 داًـجَ بتَاًذ سیخت ؿٌاػی  ،ؿکل فؼال ٍ هقاٍمکاطکذاساى سٍدُ ای-کٌاػلی ،هظُ داساى ٍ سٍدُ ای-کٌاػلی ،هظُ داساى ٍ
بالػتَػیؼتیغ
بالػتَػیؼتیغ اًؼاًی سا کـخیص دّذ.

ػولکشدی

ػخٌشاًی کؼاهلی

آصهَى ایؼتگاّی

ػخٌشاًی کالػیک

آصهَى ایؼتگاّی

(اهاػتیگَت – پشٍهاػتیگَت) -کشیپاًَصٍم سا ػاهل لیـدواًیَص (اهاػدتیگَت –
پشٍهاػتیگَت) -کشیپاًَصٍم
کـخیص دّذ.

99/7/2

99/7/9

دکتش اػالهی

ؿٌاػددددددایی هیکشٍػددددددکَپی ػولکشدی

ػخٌشاًی کالػیک

99/7/16

آصهَى ایؼتگاّی

 فشاگیش بتَاًذ سیخت ؿٌاػی ،ؿکل فؼال ٍ هقاٍماؿکال
ٍػایش
اٍاٍػیؼت
کَکؼَپالػوا کَکؼَپالػدددوا ٍکَکؼدددیذیاّای
ٍکَکؼیذیاّای سٍدُ ای اًؼاًی سا کـخیص دّذ.
سٍدُ ای
اٍاٍػیؼددددت ٍػددددایش اؿددددکال

 فشاگیش بتَاًذ سیخت ؿٌاػی ،اؿکال خًَیپالػوَدیَم ّای اًؼاًی ٍ بابضیا سا کـخیص دّذ.

دکتش اػالهی

جبشاًی

دکتش اػالهی

 -فشاگیش بتَاًذ سیخت ؿٌاػی ،لیـواًیَص سًگ آهیضی گیوؼدا ٍ کـدخیص ػولکشدی

ؿٌاػایی اؿکال خًَی

دکتش اػالهی

دکتش اػالهی

ػخٌشاًی کؼاهلی

ػولکشدی

پالػوَدیَم ّای اًؼاًی ٍ بابضیا
دسگؼتشٓ ًاصک ٍ ضخین خَى
9

آصهَى ایؼتگاّی

99/7/23

دکتش اػالهی

داوشکدٌ پسشکی
گريٌ اوگلشىبسی ي قبرچشىبسی
هحیطی
آؿٌایی با ػاختاس هیکشٍػکَپی

ػولکشدی

ػخٌشاًی کؼاهلی

آصهَى ایؼتگاّی

ػاپشٍفیتْای ؿایغ
 فشاگیش قادس باؿذ سٍؿْای کـخص آصهایـگاّیبیواسیْای قاسییً ،وًَِ بشداسی ،آصهایؾ هؼتقین ٍ آؿٌایی با ػَاهل بیواسیْای
کـت هاکشٍػکَپی قاسیْای ػاپشٍفیت ٍ بیواسیضا قاسیی ػطحی
اًَاع قاسیْا سا بکاس گیشد
آؿٌایی با ػَاهل بیواسیْای

ػولکشدی

ػخٌشاًی کالػیک

آصهَى ایؼتگاّی

ػولکشدی

ػخٌشاًی کؼاهلی

آصهَى ایؼتگاّی

قاسیی جلذی
ؿٌاػایی هشاحل هختلف حـشات
 فشاگیش قادس باؿذ اؿکال هَسفَلَطیکی بٌذ پایاىهْن اص ًظش اًتقال بیواسی سا کـخیص دّذ.

ػولکشدی

ػخٌشاًی کؼاهلی

آصهَى ایؼتگاّی

کَلکغ،آًَفل ،پـِ خاکی،

ػولکشدی

ػخٌشاًی کالػیک

آصهَى ایؼتگاّی

ّا ،ػاع ٍ کٌِ ّا
 فشاگیش بتَاًذ سیخت ؿٌاػی کخن ،هشاحل السٍی ٍ هـاّذُ کخن ،هشاحل السٍی ٍبالغ کشهاکذّای کبذی – سٍدُ ای
بالغ کشهاکذّای کبذی ٍ سٍدُ ای سا کـخیص دّذ.
 فشاگیش بتَاًذ سیخت ؿٌاػی کخن ٍ هشاحل السٍی هـاّذُ کخن ٍ هشاحل السٍی ٍبالغ کشهاکذّای خًَی – سیِ ای
ٍ بالغ کشهاکذّای خًَی ٍ سیَی سا کـخیص دّذ.

ػولکشدی

 فشاگیش بتَاًذ سیخت ؿٌاػی کخن ٍ هشاحل السٍی هـاّذُ کخن ٍ هشاحل السٍی ٍٍ بالغ ػؼتذّای سٍدُ ای ٍ ًؼجی سا کـخیص بالغ ػؼتذّای سٍدُ ای ٍ ًؼجی
دّذ.

ػولکشدی

 -فشاگیش بتَاًذ سیخت ؿٌاػی کخن ٍ هشاحل السٍی

آقای ػضیضی
هٌْذع

99/8/14

99/8/21

هٌْذع

99/8/28

دّقاًی
ػولکشدی

هـاّذُ کخن ٍ هشاحل السٍی ٍ

دکتش جؼفشی

99/8/7

دّقاًی

ػیوَلیَم ٍ ػَػشیْا
ؿٌاػایی آکاسیٌا ،ؿپؾ ّا ،کک

دکتش جؼفشی

99/7/30

ػولکشدی
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ػخٌشاًی کالػیک

آصهَى ایؼتگاّی

ػخٌشاًی کؼاهلی

آصهَى ایؼتگاّی

ػخٌشاًی کالػیک

آصهَى ایؼتگاّی

ػخٌشاًی کؼاهلی

آصهَى ایؼتگاّی

دکتش فتاحی
دکتش فتاحی

دکتش فتاحی
دکتش هیشصایی

99/9/5

99/9/12

99/9/19

99/9/26

داوشکدٌ پسشکی
گريٌ اوگلشىبسی ي قبرچشىبسی
ٍ بالغ ًواکذّای سٍدُای سا کـخیص دّذ.

بالغ ًواکذّای سٍدُای
اداهِ هـاّذُ کخن ٍ هشاحل

 فشاگیش بتَاًذ سیخت ؿٌاػی کخن ٍ هشاحل السٍی السٍی ٍ بالغ ًواکذّای سٍدُایٍ بالغ ًواکذّای سٍدُای سا کـخیص دّذ.
 فشاگیش بتَاًذ سیخت ؿٌاػی کخن ٍ هشاحل السٍی اداهِ هـاّذُ کخن ٍ هشاحلٍ بالغ ًواکذّای سٍدُای ٍ ًواکذّای ًؼجی سا السٍی ٍ بالغ ًواکذّای سٍدُای ٍ
کـخیص دّذ.
ًواکذّای ًؼجی
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دکتش هیشصایی

تکالیف فراگیر

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

وحًٌ ومرٌ دَی

یک ٍاحذ ػولی بیَست آصهایـگاّی ٍ با اػتفادُ اص اًَاع ٍػایل ٍ دػتگاّْای هَسدًیاص دس آصهایـگاُ پغ اص ؿشح ٍ کَضیح کـخیص بشگضاس هی ؿَد.
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