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 اهداف  جلسات -1 موضوع جلسه  

 

 

 

 

 

 

 اول  

 

 

 

 و طبقه بندی آنها   آشنایی کلیات انگل  شناسی

 آنتامبا هیستولیتیکا   آشنایی با 

 می و بیولوژیک انگل ها را بیان کند.لتقسیم بندی ع -1
 یاخته ها تفاوت ها را ذکر کند.بین کرم ها و تک  -2
 انگل های بیماری زا و غیر بیماری زا را بیان کند. -3
خصوصیات مرفولوژی، نحوه تغذیه و تکثیر و تزاید انگل ها را بیان  -4

 کند.
 اپیدمیولوژی و انتشار چغرافیایی در ایران و دنیا را بیان کند. -5
 نحوه مبارزه و پیشگیری انگل ها را بنویسد. -6
مرفولوژی، فیزیولوژی و نحوه دریافت و دفع مواد غذایی  ساختار کلی، -7

 در تک یاخته ها را توضیح دهد.
 تقسیم بندی تک یاخته های  انگلی را تشریح کند. -8
 ویژگی انگل ها را توضیح دهند.   -9

انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های  -10
تولیتیکا  را تشریح کند، تشخیص، درمان و پیشگیری از آنتامومباهیس

 هیستوپاتولوژی ارگانهای آلوده را توضیح دهند.
 

 

 دوم

 

 

 و آزاد زی  آشنایی با آمیب های غیر بیماریزا

 

انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های  -1

 ز آمیب های غیر بیماریزا را تشریح کند.ا تشخیص، درمان و پیشگیری
جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های انتشار  -2

 را تشریح کند. آکانتامبا و نگلریاز ا تشخیص، درمان و پیشگیری

 
 

 

 

 

 سوم

 
 

 

ژیاردیا ، تریکوموناس ها  تاژکداران روده و  آشنایی

انتروموناس  ،کیلوماستیکس ، رتورتوموناس و

 هومینیس

اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی،  -1

 تشخیص، درمان و پیشگیری از ژیاردیا را تشریح کند.
انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش -2 -2

 را تشریح کند.کیلوماستیکس ز ا های تشخیص، درمان و پیشگیری
انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های  -3

 را تشریح کند.رتورتوموناس ز ا شخیص، درمان و پیشگیریت
انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های  -4

 انتروموناس هومینیس را تشریح کند.ز ا تشخیص، درمان و پیشگیری
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 چهارم

 

 

 

 

و  و دی آنتاموبا فراژیلیس آشنایی با تریکوموناس ها

 باالنتیدیوم کلی

 انواع تریکوموناس ها نام برد. -1

انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های  -2

 تشخیص، درمان و پیشگیری از تریکوموناس واژینالیس را تشریح کند.
انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های  -3

 را تشریح کند. تشخیص، درمان و پیشگیری از تریکوموناس هومینیس

انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های  -4

 تشخیص، درمان و پیشگیری از تریکوموناس تناکس را تشریح کند.

انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های  -5

 تشخیص، درمان و پیشگیری از باالنتیدیوم کلی را تشریح کند.

 

 

 

 

 

 پنجم

 

 

 

 آشنایی با ماالریا 

 انواع ماالریا را توضیح دهد و تفاوت بین آن ها را باز گو کند. -1

انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های  -2

       را تشریح کند.ماالریا تشخیص، درمان و پیشگیری آمیب های 

 
 

 

 

 

 ششم

 

 تریپانوزوم هاآشنایی با 

 تریپانوزوم ها را نام ببرد.انواع  -1

انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های  -2

 را تشریح کند. تریپانوزوم آفریقاییتشخیص، درمان و پیشگیری از 

انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های  -3
 را تشریح کند. تریپانوزوم آمریکاییز ا تشخیص، درمان و پیشگیری

 
 

 

 

 هفتم

 
 امتحان میان ترم

 
 لیشمانیا چلدیآشنایی با 

 انواع لیشمانیا را نام ببرد. -1

انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های  -2

 را تشریح کند. لیشمانیای شهری تشخیص، درمان و پیشگیری از 

آسیب شناسی، روش های انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی،  -3

 را تشریح کند. لیشمانیای  روستاییز ا تشخیص، درمان و پیشگیری

 
 

 

 هشتم

 
 

 آشنایی با لیشمانیاهای احشایی
 

 انواع لیشمانیا های احشایی را توضیح دهد -1

مرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، آسیب شناسی، روش  -2

 احشایی را توضیح دهد.تشخیص و درمان و پیشگیری از لیشمانیا های 

 
 

 نهم
 

 آشنایی با توکسوپالسما
مرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، آسیب شناسی، روش -1

تشخیص و درمان و پیشگیری از توکسوپالسما را توضیح دهد.
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 دهم

 

 

 

سیکلوسپورا و ،  آشنایی با سارکوسیستیس

میکروسپورا

تکوواملی، آسوویب شناسووی، روش  مرفولوووژی، انتشووار جغرافیووایی، سوویر -1

 تشخیص و درمان و پیشگیری از سیکلوسپورا را توضیح دهد.

مرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، آسیب شناسی، روش -2

 تشخیص و درمان و پیشگیری از میکروسپورا را توضیح دهد.

مرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، آسیب شناسی، روش  -3

 درمان و پیشگیری از سارکوسیستیس را توضیح دهد.تشخیص و 

 

 

 

 

 

 یازدهم

 

 

 

 

  کریپتوسپوریدیوم و ایمریا ،آشنایی با ایزوسپورا 

 

 

 

مرفولوووژی، انتشووار جغرافیووایی، سوویر تکوواملی، آسوویب شناسووی، روش  -1

 را توضیح دهدایزوسپورا تشخیص و درمان و پیشگیری از 

مرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، آسیب شناسی، روش 2-

 تشخیص و درمان و پیشگیری از ایمریا  ا توضیح دهد.

مرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، آسیب شناسی، روش -3

 تشخیص و درمان و پیشگیری از کریپتوسپوریدیوم را توضیح دهد.
 

 

 

 

 

 دوازدهم

 

 

 

پنومو سیستیس و بالستوسیستیس  آشنایی با

 هومینیس

مرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، آسیب شناسی، روش 1-

 تشخیص و درمان و پیشگیری ازپنوموسیستیس را توضیح دهد.

مرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، آسیب شناسی، روش 2-

توضیح تشخیص و درمان و پیشگیری از بالستوسیستیس هومینیس را 

 دهد..
 

 سيزدهم

  ارزشيابی تراكمی

 

  هدف كلی درس :

 موفولوژی، انتشار، بیماریزایی، پیشگیری و درمان انگل ها( (آشنا یی دانشجویان با تک یاخته شناسی 

 :اهداف ویژه 

 تقسیم بندی علمی و بیولوژیک انگل ها را بیان کند. -1
 بین کرم ها و تک یاخته ها تفاوت ها را ذکر کند. -2
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 انگل های بیماری زا و غیر بیماری زا را بیان کند. -3
 خصوصیات مرفولوژی، نحوه تغذیه و تکثیر و تزاید انگل ها را بیان کند. -4

 اپیدمیولوژی و انتشار چغرافیایی در ایران و دنیا را بیان کند. -5
 نحوه مبارزه و پیشگیری انگل ها را بنویسد. -6

 ریافت و دفع مواد غذایی در تک یاخته ها را توضیح دهد.ساختار کلی، مرفولوژی، فیزیولوژی و نحوه د -7

 تقسیم بندی تک یاخته های  انگلی را تشریح کند. -8

 ویژگی انگل ها را توضیح دهند.   -9

ز آمیب های غیر ا انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های تشخیص، درمان و پیشگیری -10
 بیماریزا را تشریح کند.

 آکانتامبا و نگلریاز ا ر جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های تشخیص، درمان و پیشگیریانتشا -11
 را تشریح کند.

را تشریح  ژیاردیاز ا انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های تشخیص، درمان و پیشگیری -12
 کند.

را کیلوماستیکس ز ا یدمیوژی، آسیب شناسی، روش های تشخیص، درمان و پیشگیریانتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپ -13
 تشریح کند.

را رتورتوموناس ز ا انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های تشخیص، درمان و پیشگیری -14
 تشریح کند.

انتروموناس ز ا شخیص، درمان و پیشگیریانتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های ت -15
 هومینیس را تشریح کند.

 انواع تریکوموناس ها نام برد. -16

تریکوموناس ز ا انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های تشخیص، درمان و پیشگیری -17

 را تشریح کند.واژینالیس 

تریکوموناس ز ا شناسی، روش های تشخیص، درمان و پیشگیریانتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب  -18

 را تشریح کند.هومینیس 
تریکوموناس ز ا انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های تشخیص، درمان و پیشگیری -19

 را تشریح کند.تناکس 
  .انواع ماالریا را توضیح دهد و تفاوت بین آن ها را باز گو کند. -20

انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های تشخیص، درمان و پیشگیری آمیب های ماالریا را  -21

       تشریح کند.

 انواع تریپانوزوم ها را نام ببرد. -22

انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های تشخیص، درمان و پیشگیری از تریپانوزوم  -23

 قایی را تشریح کند.آفری

تریپانوزوم ز ا انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های تشخیص، درمان و پیشگیری -24
 را تشریح کند. آمریکایی

 انواع لیشمانیا را نام ببرد. -25

 یشمانیای شهری لانتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های تشخیص، درمان و پیشگیری از  -26

 را تشریح کند.

لیشمانیای  ز ا انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های تشخیص، درمان و پیشگیری -27
 را تشریح کند. روستایی

 انواع لیشمانیا های احشایی را توضیح دهد -28
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ن و پیشگیری از لیشمانیا های احشایی مرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، آسیب شناسی، روش تشخیص و درما -29
 را توضیح دهد.

را  توکسوپالسمامرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، آسیب شناسی، روش تشخیص و درمان و پیشگیری از  -30

 توضیح دهد.

مرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سیر تکواملی، آسویب شناسوی، روش تشوخیص و درموان و پیشوگیری از سیکلوسوپورا را         -31

 توضیح دهد.

مرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، آسیب شناسی، روش تشخیص و درمان و پیشگیری از میکروسپورا را توضیح  -32

 دهد.

مرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، آسیب شناسی، روش تشخیص و درمان و پیشگیری از سارکوسیستیس را  -33

 توضیح دهد.

سیر تکاملی، آسیب شناسی، روش تشخیص و درمان و پیشگیری از ایزوسپورا را توضویح   مرفولوژی، انتشار جغرافیایی،- -34

 دهد

 مرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، آسیب شناسی، روش تشخیص و درمان و پیشگیری از ایمریا  ا توضیح دهد. -35

یشگیری از کریپتوسپوریدیوم را مرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، آسیب شناسی، روش تشخیص و درمان و پ -36

 توضیح دهد.

مرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، آسیب شناسی، روش تشخیص و درمان و پیشگیری ازپنوموسیستیس را  -37

 توضیح دهد.

مرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، آسیب شناسی، روش تشخیص و درمان و پیشگیری از بالستوسیستیس  -38

 .توضیح دهد.هومینیس را 

 
 

 بحث گروهی و پرسش و پاسخ ،سخنرانی   روش تدریس :

 ( P.B.Lحل مسئله )  –پیش سازمان د هنده  الگوي تدریس :

 

 : وظابف و تکاليف دانشجو

 دانشجویان می بایست بطور منظم و راس ساعت مقرر در کالس درس حاضر باشند . -1

 آمادگی قبلی درکالس حاضرشده و مکلف به شرکت فعال در مباحث درسی می باشند .دانشجویان با مطالعه منابع معرفی شده و با  -2

 .سطر نقد نماید 5-7باید نسبت به ترجمه یک مقاله از منابع جدید اقدام و آنرا در هر دانشجو  -3
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یان کارشناسی علوم آزمایشگاهیدانشجوگروه فراگير :تک یاخته شناسی                                                         : عنوان درس 

دکتر میترا صالحینام استاد :                                                                  1395-96 دوم  نيمسال :

واحد حشره شناسی با  5/0+   واحد نظری 5/1تعداد واحد :                                          روز برگزاري كالس  :

 جناب آقای دکتر مینوئیان

 

 

 

 

 : روش ارزشيابی دانشجو

 

 نمره درصد شرح فعاليت ردیف

 1 %5 حضور منظم و شرکت فعال در مباحث درسی 1

 2 %10 آزمون تکوینی 2

 1 %5 ترجمه و نقد مقاله ، ارائه کنفرانس  3

 16 %80 آزمون تراکمی 4

 20 %100 جمع

 

 منابع مطالعه : 

 اختیاری و همکاران ؛ نشر میراصول انگل شناسی، براون، نوا ، ،مارکل، ریپون، ترجمه دکترحامد -1

 بیماریهای انگلی در ایران، دکتر اسماعیل صائبی، آخرین چاپ   -2
 

 

 

 


