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 اّذاف  جلؼات هَضَع جلؼِ

 تقؼین بٌذی عولی ٍ بیَلَطیک اًگل ّا سا بیاى کٌذ. -1 آشٌایی کلیات اًگل  شٌاػی اول  

 بیي کشم ّا ٍ تک یاختِ ّا تفاٍت ّا سا رکش کٌذ. -2

 سا بیاى کٌذ.اًگل ّای بیواسی صا ٍ غیش بیواسی صا  -3

 خصَصیات هشفَلَطی، ًحَُ تغزیِ ٍ تکثیش ٍ تضایذ اًگل ّا سا بیاى کٌذ. -4

 اپیذهیَلَطی ٍ اًتشاس چغشافیایی دس ایشاى ٍ دًیا سا بیاى کٌذ. -5

 ًحَُ هباسصُ ٍ پیشگیشی اًگل ّا سا بٌَیؼذ. -6
 

آػیب شٌاػی، سٍؽ ّای تشخیص، اًتشاس جغشافیایی، ػیش تکاهلی، اپیذهیَطی، -1  تشهاتَد ّای کبذی        دوم

دسهاى ٍ پیشگیشی اص فاػیَال ّپاتیکا سا تششیح کٌذ، ٍّیؼتَپاتَلَطی اسگاًْای آلَدُ سا 

 تَضیح دٌّذ.

اًتشاس جغشافیایی، ػیش تکاهلی، اپیذهیَطی، آػیب شٌاػی، سٍؽ ّای تشخیص، -2

ّا ٍ  دسهاى ٍ پیشگیشی اص تشهاتَدّای دیکشٍػَلیَم دًذسیتیکَم، اٍپیؼتَسکیغ

 کلًََسکیغ سا تششیح کٌذ.      

آشٌایی با تشهاتَدّای سٍدُ ای ٍ سیَی ٍ تشهاتَد ّای  سوم

 خًَی 
اًتشاس جغشافیایی، ػیش تکاهلی، اپیذهیَطی، آػیب شٌاػی، سٍؽ ّای تشخیص، -1

دسهاى ٍ پیشگیشی اص فاػیَلَپؼیغ بَػکی،ّتشٍفیغ  ّتشٍفیغ  ٍ هتاگًَیوَع 

 کٌذ.یَکَگاٍایی سا تششیح 

اًتشاس جغشافیایی، ػیش تکاهلی، اپیذهیَطی، آػیب شٌاػی، سٍؽ ّای تشخیص، -2

 دسهاى ٍ پیشگیشی اص پاساگًَیوَع ٍػتشهاًی  سا تششیح کٌذ.

اًتشاس جغشافیایی، ػیش تکاهلی، اپیذهیَطی، آػیب شٌاػی، سٍؽ ّای تشخیص، -3

 کَم سا تششیح کٌذ.هاًؼًَی ٍ طاپًَی–دسهاى ٍ پیشگیشی اص شیؼتَصٍها ّواتَبیَم 
 

 
آشٌایی با کلیات ػؼتَدا)تٌیا ػاطیٌاتا،تٌیا ػَلیَم،هَلتی  چهارم

 دیپیلیذیوم(ػپغ،ّیوٌَلپیغ ّا ٍ 

 تفاٍت ّای ػؼتَدّای ػیکلَفیلیذُ با ػَدٍفیلیذُ سا بیاى کٌذ. -1 

اًتشاس جغشافیایی، ػیش تکاهلی، اپیذهیَطی، آػیب شٌاػی، سٍؽ ّای تشخیص،  -2

 سا تششیح کٌذ.تٌیا ػاطیٌاتا ٍتٌیا ػَلیَم ٍ تفاٍت بیي آًْا دسهاى ٍ پیشگیشی اص 

اًتشاس جغشافیایی، ػیش تکاهلی، اپیذهیَطی، آػیب شٌاػی، سٍؽ ّای تشخیص،  -3

 غ ٍ ّیوٌَلپیغ ّا سا تششیح کٌذ.دسهاى ٍ پیشگیشی اص هَلتی ػپغ هَلتی ػپ

 

تفاٍت ّای هشفَلَطی ٍ ػیش تکاهلی بیي ّیوٌَلپیغ ًاًا ٍ ّیوٌَلپیغ دیویٌَتا سا -4

 تَضیح دّذ.

اًتشاس جغشافیایی، ػیش تکاهلی، اپیذهیَطی، آػیب شٌاػی، سٍؽ ّای تشخیص،  -5

 دسهاى ٍ پیشگیشی دیپیلیذیَم کٌیٌَم سا تششیح کٌذ.
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 ػؼتَدّای جٌغ اکیٌَکک ٍ کیؼت ّیذاتیک ًاشی اص آى ّا سا ًام ببشد. -1 اکیٌَکَکَع ّاآشٌایی با  پنجن

 هشفَلَطی کشم بالغ اکیٌَکک سا بذسػتی ششح دّذ. -2

اپیذهیَلَطی، ػیش تکاهلی ٍ عالئن بالیٌی ٍ عَاسض سٍؽ ّای تشخیص ٍ د هاى -3

 بیواسی ّیذاتیذٍصیغ سا تششیح کٌذ.
  ششن

 آػکایغ لَهبشیکَئیذع . اکؼیَسآشٌایی با ًواتَدا ٍ 

 تقؼین بٌذی کشم ّای اًگلی سا تششیح کٌذ.-1

 ٍیظگی ٍ اًَاع ًواتَدّا سا تَضیح دٌّذ-2

 هشفَلَطی کشم بالغ آػکاسیغ سا بیاى کٌذ.-3

هشفَلَطی، اًتشاس جغشافیایی، ػیش تکاهلی، بیواسیضایی، سٍؽ تشخیص ٍ دسهاى ٍ  -4

 سا تَضیح دّذ.پیشگیشی اص آػکایغ لَهبشیکَئیذع 

هشفَلَطی، اًتشاس جغشافیایی، ػیش تکاهلی، بیواسیضایی، سٍؽ تشخیص ٍ دسهاى ٍ  -5

 پیشگیشی اص اًتشٍبیَع ٍسهیکَالسیغ تَضیح دّذ.

 
  هفتن

 

 

 

 

 آشٌایی با تَکؼَکاسا ّا، کشم ّای قالبذاس،آشٌایی با 

  تشیکَاػتشًٍظیلَع ٍ تشیکَػفال

 ببشد.اًَاع تَکؼَکاسا ّا سا ًام  -1

هشفَلَطی، اًتشاس جغشافیایی، ػیش تکاهلی، بیواسیضایی، سٍؽ تشخیص ٍ دسهااى ٍ   -2

 پیشگیشی اص تَکؼَکاسا ّا سا تَضیح دّذ.

 .اًَاع کشم ّای قالبذاس سا ًام ببشد ٍ تفاٍت ّا سا تَضیح دّذ-3

 

هشفَلَطی، اًتشاس جغشافیایی، ػیش تکاهلی، بیواسیضایی، سٍؽ تشخیص ٍ دسهاى ٍ  -4

 .گیشی اص کشم ّای قالبذاس سا تَضیح دّذپیش

 

هشفَلَطی، اًتشاس جغشافیایی، ػیش تکاهلی، بیواسیضایی، سٍؽ تشخیص ٍ دسهاى ٍ -5

 .پیشگیشی اص تشیکَاػتشًٍظیلَع ساتَضیح دّذ

 

هشفَلَطی، اًتشاس جغشافیایی، ػیش تکاهلی، بیواسیضایی، سٍؽ تشخیص ٍ دسهاى ٍ  -6

 ساتَضیح دّذ.پیشگیشی اص تشیکَػفال 
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  هشتن

 
 آشٌایی با السٍ ّای هْاجش احشایی ،کاپیالیا ، تشیشیي ٍ پیَک

 ًحَُ ابتال ٍ آلَدگی بِ ػٌذسم السٍّای هْاجش پَػتی ٍ احشایی سا تششیح کٌذ.

 

هشفَلَطی، اًتشاس جغشافیایی، ػیش تکاهلی، بیواسیضایی، سٍؽ تشخیص ٍ دسهاى ٍ -2

 ساتَضیح دّذ.پیشگیشی اص اًَاع کاپیالسیا 

هشفَلَطی، اًتشاس جغشافیایی، ػیش تکاهلی، بیواسیضایی، سٍؽ تشخیص ٍ دسهاى ٍ -3

 پیشگیشی اص تشیشیٌال اػپیشالیغ ساتَضیح دّذ.

هشفَلَطی، اًتشاس جغشافیایی، ػیش تکاهلی، بیواسیضایی، سٍؽ تشخیص ٍ دسهاى ٍ  -4

 پیشگیشی اص داًکًَکَلَع هذیٌٌؼیغ  ساتَضیح دّذ

  نهن

 

 با تک یاختِ شٌاػی ٍ اًَاع آهیب ّا ٍ آهیب ّیؼتَلیتیکاآشٌایی 

هشفَلَطی، اًتشاس جغشافیایی، ػیش تکاهلی، بیواسیضایی، سٍؽ تشخیص ٍ دسهاى ٍ -1

 پیشگیشی اص اًَاع آهیب ّا سا تَضیح دّذ.

هشفَلَطی، اًتشاس جغشافیایی، ػیش تکاهلی، بیواسیضایی، سٍؽ تشخیص ٍ دسهاى ٍ  -2

 اص آهیب ّیؼتَلیتیکا سا تَضیح دّذ. پیشگیشی
 

 

آهیب ّای آصاد صی ٍ غیش بیواسیضا ٍ آشٌایی با  دهن

الػتَػیؼتیغ، ػیکلَػپَسا ،هیکشٍػپَسا ٍ ٍ  کشیپتَػپَسیذیَم

 پٌَهَػیؼتیغ
 

هشفَلَطی، اًتشاس جغشافیایی، ػیش تکاهلی، بیواسیضایی، سٍؽ تشخیص ٍ دسهاى ٍ -1

 غیش بیواسیضا ٍ آصاد صی  سا تَضیح دّذ.پیشگیشی اص اًَاع آهیب ّای 

هشفَلَطی، اًتشاس جغشافیایی، ػیش تکاهلی، بیواسیضایی، سٍؽ تشخیص ٍ دسهاى ٍ -2

 .پیشگیشی اص کشیپتَػپَسیذیَم  سا تَضیح دّذ

هشفَلَطی، اًتشاس جغشافیایی، ػیش تکاهلی، بیواسیضایی، سٍؽ تشخیص ٍ دسهاى ٍ پیشگیشی اص -3

 ساتَضیح دّذ.بالػتَػیؼتیغ  

هشفَلَطی، اًتشاس جغشافیایی، ػیش تکااهلی، بیوااسیضایی، سٍؽ تشاخیص ٍ دسهااى ٍ     -4

 پیشگیشی اص ػیکلَػپَسا  ساتَضیح دّذ.

هشفَلَطی، اًتشاس جغشافیایی، ػیش تکااهلی، بیوااسیضایی، سٍؽ تشاخیص ٍ دسهااى ٍ     -5

 پیشگیشی اص هیکشٍػپَسا ساتَضیح دّذ

ایی، ػیش تکااهلی، بیوااسیضایی، سٍؽ تشاخیص ٍ دسهااى ٍ     هشفَلَطی، اًتشاس جغشافی-6

 پیشگیشی اص پٌَهَػیؼتیغ سا تَضیح دّذ.

 

 
آشٌایی با تاطکذاساى سٍدُ ای ٍ تٌاػلی ٍ خًَی )طیاسدیا  یازدهن

 ،رتشیکَهًَاع ّا ٍ دی آًتاهبا فشاطیلیغ ٍ تشیپاًَصٍم ّا(

بیواسیضایی، سٍؽ تشخیص ٍ دسهاى ٍ هشفَلَطی، اًتشاس جغشافیایی، ػیش تکاهلی، -1

 پیشگیشی اص تاطکذاساى سٍدُ ای ٍ تٌاػلی ٍ خًَی سا تَضیح دّذ.
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 دوازدهن

 

 

 

تَکؼَپالػوا  ٍ لیشواًیاّا ٍ ًَع جلذیآشٌایی با            

  ٍ ػاسکَػیؼتیغ ٍ ایضٍػپَساّا

 تفاٍت بیي لیشواًیاّای جلذی سا تَضیح دّذ.-1

 

جغشافیایی، ػیش تکاهلی، بیواسیضایی، سٍؽ تشخیص ٍ دسهاى ٍ هشفَلَطی، اًتشاس -2

 .پیشگیشی اص اًَاع لیشواًیاّای جلذی سا تَضیح دّذ

هشفَلَطی، اًتشاس جغشافیایی، ػیش تکاهلی، بیواسیضایی، سٍؽ تشاخیص ٍ دسهااى ٍ    - 3

 پیشگیشی اص تَکؼَپالػوا ساششح  دّذ.

بیوااسیضایی، سٍؽ تشاخیص ٍ دسهااى ٍ    هشفَلَطی، اًتشاس جغشافیایی، ػیش تکااهلی،  -4

 پیشگیشی اص ػاسکَػیؼتیغ  ساششح  دّذ.
هشفَلَطی، اًتشاس جغشافیایی، ػیش تکاهلی، بیواسیضایی، سٍؽ تشاخیص ٍ دسهااى ٍ پیشاگیشی    -5

 ایضٍػپَساّا ساششح  دّذ.

 
 

 سیسدهن

 

 

 

 هاالسیاٍ  لیشواًیاّای احشاییآشٌایی با             

هشفَلَطی، اًتشاس جغشافیایی، ػیش تکاهلی، بیواسیضایی، سٍؽ تشخیص ٍ دسهاى ٍ -1

 سا تَضیح دّذ. لیشواًیای احشاییپیشگیشی اص 

 تفاٍت بیي اًَاع هاالسیاّا سا تَضیح دّذ.--2

هشفَلَطی، اًتشاس جغشافیایی، ػیش تکاهلی، بیواسیضایی، سٍؽ تشخیص ٍ دسهاى ٍ  -2

 ساششح  دّذ.پیشگیشی اص هاالسیا 
 
 

 تشخیص پیششفت تحصیلی فشاگیشاى اسصشیابی تشاکوی چهاردهن

 

 

 

  هذف کلی درس :

 آشنا یی دانشجویاى با هفاهین و کلیات انگل شناسی 

 بحث گروهی –سخنرانی روش تذریس : 

 

 وظابف و تکالیف دانشجو :

 باشنذ . دانشجویاى هی بایست بطور هنظن و راس ساعت هقرر در کالس درس حاضر -1

 دانشجویاى با هطالعه هنابع هعرفی شذه و با آهادگی قبلی درکالس حاضرشذه و هکلف به شرکت فعال در هباحث درسی هی باشنذ . -2

 ػطش ًقذ ًوایذ. 5-7ّش داًشجَ بایذ ًؼبت بِ تشجوِ یک هقالِ اص هٌابع جذیذ اقذام ٍ آًشا دس  -1
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 روش ارزشیابی دانشجو :

 

 نوره ذدرص شرح فعالیت ردیف

 2 %10 حضور هنظن و شرکت فعال در هباحث درسی 1

 4 %20 آزهوى تکوینی 2

 4 %20 ترجوه و نقذ هقاله ، ارائه کنفرانس  3

 10 %80 آزهوى تراکوی 4

 20 %100 جوع

 

 سفشاًغ: کشم شٌاػی دکتش اسفع، ًَا بشاٍى ٍ تک یاختِ شٌاػی اػاتیذ داًشگاُ علَم پضشکی تْشاى

 

 


