
 

 

 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول)) 

یان دانشجوفراگير :گروه       واحد قارچ شناسي با جناب آقای دکتر مينوئيان  5/0واحد تک ياخته شناسي و  5/0 : عنوان درس 

پرستاریکارشناسی 

دکتر میترا صالحینام استاد :                                                                           1397-98دوم نيمسال :

 واحد نظری  5/0تعداد واحد :                                                                      18-20شنبه  دوروز برگزاری کالس  :

 اهداف  جلسات موضوع جلسه
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و آمیب  آشنایی کلیات انگل  شناسی و طبقه بندی آنها 

       های بیماریزا

 تقسیم بندی عملی و بیولوژیک انگل ها را بیان کند. .1
 بین کرم ها و تک یاخته ها تفاوت ها را ذکر کند. .2
 انگل های بیماری زا و غیر بیماری زا را بیان کند. .3

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

تشخیص، درمان و پیشگیری از آنتامومباهیستولیتیکا  را تشریح کند، 

 هیستوپاتولوژی ارگانهای آلوده را توضیح دهند.
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 توکسوپالسما ،آشنایی با ژیاردیا ، تریکوموناس واژینالیس 

  ،ماالریا و لیشمانیا

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

هیستوپاتولوژی  و را تشریح کندژیاردیا تشخیص، درمان و پیشگیری از 
 ارگانهای آلوده را توضیح دهند.

انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های -2 
 را تشریح کند. اژینالیستریکوموناس وتشخیص، درمان و پیشگیری از 

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

 
 

 

 

 

 

 سوم

 
 

 

 

طبقه بندی کرم ها و سستودهایی مانند تنیا آشنایی با 

فاسیوال  -ساژیناتا ،  تنیا سولیوم  و اکینوکوکوس گرانولوزوس

 هپاتیکا

 خصوصیات کلی سستودها را توضیح دهد. -1
انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های -2

 را تشریح کند.تنیا سازیناتاتشخیص، درمان و پیشگیری از 

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

 را تشریح کند.تنیا سولیوم تشخیص، درمان و پیشگیری از 

انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های -4
 تشریح کند.اکینوکوکوس گرانولوزوس را تشخیص، درمان و پیشگیری از 

 اتودها را توضیح دهد.خصوصیات کلی ترم -5
ش های انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، رو-6

 تشریح کند.تشخیص، درمان و پیشگیری از فاسیوال هپاتیکا 
 

 
 



 

 

  هدف کلي درس :

 آشنایی با مرفولوژیکی ، انتشار  ، چرخه زندگی و بیماریزایی  انگل ها   

 :اهداف ويژه 

 تقسیم بندی عملی و بیولوژیک انگل ها را بیان کند. .1
 کرم ها و تک یاخته ها تفاوت ها را ذکر کند.بین  .2

 انگل های بیماری زا و غیر بیماری زا را بیان کند. .3
انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های تشخیص، درمان و پیشگیری از آنتامومباهیستولیتیکا  را  .4

 تشریح کند، هیستوپاتولوژی ارگانهای آلوده را توضیح دهند.

انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های تشخیص، درمان و پیشگیری از ژیاردیا را تشریح کند و  .5

 هیستوپاتولوژی ارگانهای آلوده را توضیح دهند.

واژینالیس انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های تشخیص، درمان و پیشگیری از تریکوموناس  .6

 را تشریح کند.

انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های تشخیص، درمان و پیشگیری از توکسوپالسما  را تشریح  .7

 کند.

انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های تشخیص، درمان و پیشگیری از لیشمانیا  را تشریح کند  .8

 اتولوژی ارگانهای آلوده را توضیح دهند.و هیستوپ

 و را تشریح کندماالریا  انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های تشخیص، درمان و پیشگیری از  .9

 هیستوپاتولوژی ارگانهای آلوده را توضیح دهند.
 طبقه بندی کرم ها را توضیح دهد. .10

 تفاوت  بین آنها را بگوید. .11

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

 هیستوپاتولوژی ارگانهای آلوده را توضیح دهند.

انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های تشخیص، درمان و پیشگیری از تنیا ساژیناتا  و تنیا  .13

 سولیوم را تشریح کند و هیستوپاتولوژی ارگانهای آلوده را توضیح دهند.

انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های تشخیص، درمان و پیشگیری از فاسیوال هپاتیکا و  .14

 .فاسیوال ژیگانتیکا  را تشریح کند و هیستوپاتولوژی ارگانهای آلوده را توضیح دهند

 

 پرسش و پاسخ -  سخنرانی ريس :روش تد

 ( P.B.Lحل مسئله )  –پیش سازمان د هنده  الگوی تدريس :

  چهارم

 

-فاسیوال ژیگانتیکا و دیکروسولیوم دندریتیکوم آشنایی با

 آسکاریس، انتروبیوس ورمیکوالریس  و تریکوسفال

 

 

 

 بندی کرم ها را توضیح دهد.طبقه -1
 تفاوت  بین آنها را بگوید. -2

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

هیستوپاتولوژی  و را تشریح کنداکسیور تشخیص، درمان و پیشگیری از
 ارگانهای آلوده را توضیح دهند.

ب شناسی، روش های انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسی-4
 و را تشریح کندتنیا ساژیناتا  و تنیا سولیوم تشخیص، درمان و پیشگیری از 

 هیستوپاتولوژی ارگانهای آلوده را توضیح دهند.
انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های  -5

را فاسیوال هپاتیکا و فاسیوال ژیگانتیکا   تشخیص، درمان و پیشگیری از
 هیستوپاتولوژی ارگانهای آلوده را توضیح دهند و تشریح کند
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 : وظابف و تکاليف دانشجو

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

قبلی درکالس حاضرشده و مکلف  بفه شفرکت فعفال در مباحفی درسفی مفی باشفند .        دانشجویان با مطالعه منابع معرفی شده و با آمادگی  -2



 

 

 : روش ارزشيابي دانشجو

 

 نمره درصد شرح فعاليت رديف

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

 1 %5 شرکت در مباحی کالس 2

 18 %90 آزمون تراکمی 3

 20 %100 جمع

 

 منابع مطالعه : 

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

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

 

  



 

 

 
 

 
 

 


