
  

 ))  طراحي پيشگام تدريس  ((                                                  

 دانشگاه علوم پسشکي گناباد  
 

     97-98 اولل :  نيمسا      5ترم پسؼکي دانؽجوياى وه فراگير : گر  (حشره شناسی) انگل ؼناظي:  عنوان درس

    )چهار گروه( عملیواحذ 22/0 و نظری حذوا 5/0:  ذاد واحذتع  هیکروبؽناظي:آموزشی گروه

   نفر 41: تعذاد دانشجو   (10-18(، عملی)8-10نظري )    :ساعت كالس      )نظری(، ؼنبه )عولي(.ؼنبهظه   روز برگساري كالس  :

 ايوني ؼناظي: پيش نياز:                 دکتر هینوئیاى : تادس ا   ظاختواى آهوزغ :محل تشکيل كالس

با  ؼنايي آو نادر و  انعاى دارای انتؽار وظیع و هحذود بیواری زایبنذپای ياد گیری کلیه عواهل   لي درض :هذف ک

                                                                                                                                                           خصوصیات بیولوشيکي ، بیواری زايي ، تؽخیص ، درهاى، پیؽگیری و کنترل و اپیذهیولوشی آى ها.

   .به عنواى اکتوپارازيت ها بیواری زای انعاى بنذپاياىآهوزغ ؼرح درض:  

 
 

 

 اهذاف  جلسات موضوع تاريخ جلسه 

زايی،  اصطالحات، مورفولوشي، بيولوشي، سيرتکامل، بيماري كليات حشره شناسی  اول

اپيذميولوشي و راه هاي پيشگيري، تشخيص و درمان عوارض ناشی از 

 بنذ پايان را)به عنوان ناقل عوامل انگلی( بذانذ و شرح دهذ.

 

 دوم

مورفولوشي، بيولوشي، سيرتکامل، بيماري زايی، اپيذميولوشي و راه هاي  حشره شناسی   

ال عوامل انگلی به وسيله پشه خاكی) فلبوتوموس( و پشه انتق

  آنوفل) انواع آنوفل( را بذانذ و شرح دهذ.

مورفولوشي، بيولوشي، سيرتکامل، بيماري زايی و اپيذميولوشي عامل  حشره شناسی  ظوم

  جرب )ساركوپت اسکابيه( و دمودكس فوليکوالروم را بذانذ و شرح دهذ

   

 چهارم

،شپش ساس ،ورفولوشي، بيولوشي، سيرتکامل و بيماري زايی، انواع كکم حشره شناسی 

   را بذا نذ و شرح دهذ. و كنه ها

 فعالیتهای تکویلي: اظتفاده از عکط، فیلن و اطلعهای ديجیتالي هوراه با بحث کالظي .
 نحوه ارزشيابي:

 درصذ(. 15)کالظيؼرکت فعال در هباحث  -1

 درصذ(. 15ارائه کنفرانط و پصوهػ) -2

 درصذ(. 15) زهوى کتبي هیاى ترمآ -3

 درصذ(.55)آزهوى کتبي پاياى ترم -4

 :اصلي منابع       
- Worm and Human disease by / Muller. Latest Ed. 

- Medical Parasitology by / Markell. Latest Ed 
- Basic Clinical Parasitology by / Brown. Latest Ed 

 ساير منابع: 
 

 ( ويرايػ جذيذ1386ياخته ؼناظي پسؼکي . دکتر غروی )کتاب جاهع تك  -

 کتاب حؽره ؼناظي آقای دکتر اورهسدی ويرايػ جذيذ -


