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 هدف کلي درس:

 و انجام روش های دقیق تر روش های انجام انگل شناسی و کنترل کیفیآشنایی با 

 

 :اهداف ويژه 

 بتواند  کنترل کیفی مربوط به آزمایشگاه انگل شناسی را انجام دهد. .

 شنایی با اخالق پزشکی در رشته علوم آزمایشگاهی .

 بتواند آزمایش فرمل اتر را انجام دهد. .

 بتواند الم مستقیم از مدفوع تهیه کند. .

 بتواند آزمایش ویلیس را انجام دهد. .

 آزمایش شیترز را انجام دهد. .

 گسترش ضخیم و نازک برای تشخیص ماالریا انجام دهد. .

 رنگ آمیزی گیمسا را انجام دهد. .

 بتواند رنگ آمیزی تری کروم برای انگل های روده ای انجام دهد. .

 اهداف  جلسات موضوع جلسه

  اول  

 

و اخالق پزشکی و کنترل آشنایی کلیات انگل  شناسی 

       کیفی آزمایشات انگل شناسی

 آشنایی با اخالق پزشکی در رشته علوم آزمایشگاهی .1

 بتواند  کنترل کیفی مربوط به آزمایشگاه انگل شناسی را انجام دهد. .2

 

آزمایش فرمل اتر ، الم مستقیم ، روش ویلیس با نمونه  دوم

 مدفوع 

 

تهیه گسترش ضخیم  و نازک  از خون  برای تشخیص 

 ماالریا و نمونه گیری از زخم لیشمن

 بتواند آزمایش فرمل اتر را انجام دهد. .

 بتواند الم مستقیم از مدفوع تهیه کند. .

 بتواند آزمایش ویلیس را انجام دهد. .

 را انجام دهد. آزمایش شیترز .

 گسترش ضخیم و نازک برای تشخیص ماالریا انجام دهد. .

 رنگ آمیزی گیمسا را انجام دهد. .

 
 

  سوم

  آشنایی با رنگ آمیزی تری کروم

 بتواند رنگ آمیزی تری کروم برای انگل های روده ای انجام دهد.-1



 

 

 

 

 و نمایشی روش انجام کار عملی–سخنرانی  روش تدريس :

 

 : وظابف و تکاليف دانشجو

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

کت فعال در مباحث  درسثی مثی    دانشجویان با مطالعه منابع معرفی شده و با آمادگی قبلی درکالس حاضرشده و مکلف به شر -2

 باشند.

را انجثثثثثام دهثثثثثد. کثثثثثار هثثثثثای مربثثثثثوا بثثثثثه بخثثثثث  عملثثثثثی  انگثثثثث  شناسثثثثثی         -3



 

 

 : روش ارزشيابي دانشجو

 

 نمره درصد شرح فعاليت رديف

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

 1 %5 شرکت در مباح  کالس 2

 18 %90 آزمون تراکمی 3

 20 %100 جمع

 

 منابع مطالعه : 

 ریپون، ترجمه دکترحامد اختیاری و همکاران ؛ نشر میراصول انگ  شناسی، براون، نوا ، ،مارک ، -1

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

   روش های تشخیص آزمایشگاهی دکتر غروی-3

 

  



 

 

 
 

 
 

 


