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 هدف كلي دوره
 
 اهداف كلي جلسات(براي هر جلسه يك هدف ) :

 
آشنايی مختصردانشجو با کليات انگل شناسی پزشکی , اهميت بيماريهــای انگلــی  .١

از نظــر پزشــکی , اصــطالحات و  در ايران وجهان, تقسيم بندی کلی انگلهای مهم
کلمات رايج در مباحث انگل شناسی و اشاره ای به روشهای انتقال بيماری هــای 

 انگلی به انسان.
ــدگی ,  .٢ ــيکل زن ــوژی , س ــا , مورفول ــات ترماتوده ــا  کلي ــجو ب ــنايی دانش آش

بيماريزايی , روشــهای تشــخيص , درمــان , اپيــدميولوژی ,پيشــگيری و کنتــرل 
انند بيماری فاسيوليازيس , ديکروسوليازيس و بــه اختصــار ترماتودهای کبدی م

انگلهای کلونورکيس و اپيستورکيس . همچنين اشــنايی مختصــر بــا ترماتودهــای 
روده ای مانند فاسيولوپسيس بوسکی و هتروفيس هتروفيس و نيز ترمــاتود ريــوی 

 پاراگونيموس وسترمانی
يزايی , روشهای تشــخيص , آشنايی دانشجو با مورفولوژی , سيکل زندگی , بيمار .٣

درمان , اپيدميولوژی ,پيشگيری و کنترل بيمــاری هــای ناشــی از ترماتودهــای 
خونی مانند شيستوزوما هماتوبيوم , مانسونی و ژاپونيکوم و درماتيــت ســرکری 

 (خارش شناگران)
آشنايی دانشجو با  کليات سستودها , مورفولوژی , سيکل زندگی , بيمــاريزايی  .۴

يص , درمان , اپيدميولوژی ,پيشگيری و کنترل بيماری های ناشــی , روشهای تشخ
 از تنيا ساژيناتا , تنيا سوليوم , سيستی سرکوزيس , هايمنولپيس نانا 

آشنايی دانشجو با مورفولوژی , سيکل زندگی , بيماريزايی , روشهای تشــخيص ,  .۵
س درمان , اپيــدميولوژی ,پيشــگيری و کنتــرل بيمــاری هــای ناشــی اکينوکوکــو

 گرانولوزوس و مولتی لوکوالريس و کيست هيداتيک و انواع آن
ــانيوم و  .۶ ــديوم ک ــتودهای ديپيلي ــه سس ــری ب ــاره مختص ــتودها و اش ــه سس ادام

ديفيلوبوتريوم التوم و آشنايی مختصر دانشجو با مورفولوژی , ســيکل زنــدگی , 
بيماريزايی , روشــهای تشــخيص , درمــان , اپيــدميولوژی ,پيشــگيری و کنتــرل 

 اری های ناشی از آنها بيم
آشنايی کامل دانشجو با مورفولوژی , ســيکل زنــدگی , بيمــاريزايی , روشــهای  .٧

تشخيص , درمان , اپيدميولوژی ,پيشگيری و کنترل بيمــاری بيمــاری ماالريــا و 
اشاره گذرايی به بيماری بابزيوز .  آشنايی دانشجو بــا مورفولــوژی , ســيکل 

خيص , درمــان , اپيــدميولوژی ,پيشــگيری و زندگی , بيماريزايی , روشهای تشــ
ــاری  ــدی و بيم ــما گون ــک ياختــه توکسوپالس ــی از ت ــای ناش ــاری ه ــرل بيم کنت

 توکسوپالسموز
آشنايی دانشجو با  مورفولوژی , سيکل زندگی , بيماريزايی , روشهای تشخيص ,  .٨

درمان , اپيدميولوژی بيماری ليشــمانيوز جلــدی در ايــران و تــا حــدی جهــان  
و کنترل بيماری ليشمانيوز جلدی ناشی از تک ياخته هــای ليشــمانيا  ,پيشگيری

 تروپيکا , ماژور  و ساير ليشمانيوزهای جلدی و منتشر
مخــاطی  . مورفولــوژی ,  –آشنايی مختصر دانشجو با بيماری ليشمانيوز جلــدی  .٩

سيکل زندگی , بيماريزايی , روشهای تشخيص , درمان , اپيدميولوژی ,پيشــگيری 
بيماری ليشمانيوز  احشايی ( کاالآزار )  و تک ياخته های ليشــمانيا  و کنترل

دنوانی , اينفنتوم و شاگاسی .  آشنايی  مختصر دانشجو با تريپانوزوميــازيس 
 آفريقايی( بيماری خواب ) و امريکايی ( بيماری شاگاس ). 

آشنايی دانشجو با اصول و روشهای تشخيصــی روتــين مــورد اســتفاده در   .١٠
 زمايشگاهی انگل های انسانی اعم از انگل های روده ای و بافتیتشخيص آ
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آشنايی مختصردانشجو با کليــات انگــل شناســی پزشــکی , اهميــت  هدف كلي جلسه اول :
بيماريهای انگلی در ايران وجهان, تقسيم بندی کلی انگلهای مهــم از نظــر پزشــکی , 

ای به روشهای انتقال بيمــاری اصطالحات و کلمات رايج در مباحث انگل شناسی و اشاره 
 های انگلی به انسان 

 
 اهداف ويژه رفتاري جلسه اول : 

  ؛ در پايان اين جلسه تدريس
دانشجو بايد آشنايی کافی با کليات انگل شناسی پزشکی داشته باشد و اصطالحات   .١

 رايج دراين رشته علمی را بيان نمايد.
در ايران به خوبی توضيح دهــد  دانشجو بايد بتواند اهميت بيماريهای انگلی را .٢

 و پراکندگی هر انگل را در مناطق مختلف کشور را بيان نمايد .
دانشجو بهتر است بتواند اندکی در باره  وضعيت بيماری هــای انگلــی  در ســطح  .٣

 جهان توضيح دهد .
دانشجو بايد بتواند کليات تقسيم بندی انگلهای مهم از نظــر پزشــکی اعــم از   .۴

 ه ها را بيان نمايد .کرمها , تک ياخت
دانشجو بايد به خوبی بتواند روشهای انتقال بيماری های انگلی مهم به انســان  .۵

 را بيان نمايد .
 

  هدف كلي جلسه دوم  :
آشنايی دانشجو با  کليات ترماتودها , مورفولوژی , سيکل زندگی , بيماريزايی 

ترماتودهــای کبــدی , روشهای تشخيص , درمان , اپيدميولوژی ,پيشگيری و کنترل 
مانند بيماری فاسيوليازيس , ديکروسوليازيس و به اختصار انگلهای کلونــورکيس 
ــد  ــای روده ای مانن ــا ترماتوده ــر ب ــنايی مختص ــين اش ــتورکيس . همچن و اپيس
فاسيولوپسيس بوسکی و هتروفيس هتــروفيس و نيــز ترمــاتود ريــوی پــاراگونيموس 

 وسترمانی
 

 اهداف ويژه رفتاري جلسه دوم  :
 ؛ در پايان اين جلسه تدريس

 دانشجو بايد کليات و ويژگيهای مهم انگلهای کرمی گروه ترماتودها را بداند.  .١
ــيوال هپاتيکــا و  .٢ ــالغ فاس ــم و کــرم ب ــوژی تخ ــد مورفول ــد بتوان ــجو باي دانش

 ديکروسوليوم  دندريتيکوم را به طور شماتيک رسم و نامگذاری نمايد.
يوال هپاتيکا و ديکروسوليوم  را بــه خــوبی دانشجو بايد سيکل زندگی  انگل فاس .٣

 بيان نمايد.
دانشجو بتواند بيماريزايی , روشهای تشخيص و  درمــان بيمــاری ناشــی فاســيوال  .۴

 هپاتيکا و ديکروسوليوم  دندريتيکوم را بيان نمايد.
دانشجو بايد به خوبی اپيدميولوژی , روشهای پيشگيری و کنترل بيماری ناشی از  .۵

 و ديکروسوليوم  دندريتيکوم رابيان نمايد. فاسيوال هپاتيکا
دانشجو بهتر است بتواند مورفولوژی کرم بالغ  ترماتودهای کبدی ديگــر ماننــد  .۶

کلونورکيس ســينن ســيس و ترمــاتود هــای روده ای ماننــد هتــروفيس هتــروفيس و  
 ترماتود ريوی پاراگونيموس وسترمانی را رسم نمايد.

ر سيکل زندگی  ترماتودهای کبدی ديگر مانند دانشجو بهتر است بتواند به اختصا .٧
کلونورکيس ســينن ســيس و ترمــاتود هــای روده ای ماننــد هتــروفيس هتــروفيس و  

 ترماتود ريوی پاراگونيموس وسترمانی را بيان نمايد.
دانشجو بهتر است بتواند به اختصار بيمــاريزايی , روشــهای تشــخيص و  درمــان  .٨

يگر مانند کلونورکيس سينن سيس و ترمــاتود بيماری ناشی از ترماتودهای کبدی د
های روده ای مانند هتروفيس هتروفيس و  ترماتود ريوی پاراگونيموس وســترمانی 

 را بيان نمايد.
دانشجو بهتر است بتواند  اپيدميولوژی , روشهای پيشگيری و کنترل بيماريهــای  .٩

اتود هــای ناشی از  ترماتودهای کبدی ديگر مانند کلونورکيس سينن ســيس و ترمــ
روده ای مانند هتروفيس هتــروفيس و  ترمــاتود ريــوی پــاراگونيموس وســترمانی 

 رابيان نمايد.
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  هدف كلي جلسه سوم:
آشنايی دانشجو با مورفولوژی , سيکل زندگی , بيماريزايی , روشهای تشخيص , درمان 

ننــد , اپيدميولوژی ,پيشگيری و کنترل بيماری های ناشــی از ترماتودهــای خــونی ما
 شيستوزوما هماتوبيوم , مانسونی و ژاپونيکوم و درماتيت سرکری (خارش شناگران)

 
 اهداف ويژه رفتاري جلسه سوم   :

 ؛ در پايان اين جلسه تدريس 
دانشجو بايد کليات و ويژگيهای مهم ترماتودهــای خــونی ( شيســتوزوماها ) را  .١

 بيان نمايد.
الغ ترماتودهــای شيســتوزوما دانشجو بايد بتواند مورفولــوژی تخــم و کــرم بــ .٢

 هماتوبيوم , مانسونی و ژاپونيکوم را به طور شماتيک رسم و نامگذاری نمايد.
دانشجو بايد سيکل زنــدگی ترماتودهــای شيســتوزوما همــاتوبيوم , مانســونی و  .٣

 ژاپونيکوم را به خوبی بيان نمايد.
ــای  .۴ ــاری ه ــان بيم ــخيص و  درم ــهای تش ــاريزايی , روش ــد بيم ــجو بتوان دانش

يســتوزوميازيس ناشــی از ترماتودهــای شيســتوزوما همــاتوبيوم , مانســونی و ش
 ژاپونيکوم را بيان نمايد.

دانشجو بايد به خوبی اپيدميولوژی , روشهای پيشگيری و کنترل بيمــاری ناشــی  .۵
 ترماتودهای شيستوزوما هماتوبيوم , مانسونی و ژاپونيکوم رابيان نمايد.

روشهای تشخيص و درمــان بيمــاری درماتيــت  دانشجو بايد بتواند سيکل زندگی , .۶
 سرکری ( خارش شناگران ) را بيان نمايد.

 
 
 
 

  هدف كلي جلسه چهارم :
آشنايی دانشجو با  کليات سستودها , مورفولــوژی , ســيکل زنــدگی , بيمــاريزايی , 
روشهای تشخيص , درمان , اپيدميولوژی ,پيشگيری و کنترل بيماری های ناشی از تنيا 

 ا , تنيا سوليوم , سيستی سرکوزيس , هايمنولپيس نانا ساژينات
 

 اهداف ويژه رفتاري جلسه چهارم   :
  ؛ در پايان اين جلسه تدريس 

دانشجو بايد بتواند کلياتی از سستودها و ويژگی های عمومی آنها را بيان  .١
 نمايد.

دانشجو بايد بتواند مورفولوژی کلی تخم و کرم بالغ و نيز بندهای مختلف  .٢
 تودها را به طور شماتيک رسم و نامگذاری نمايد.سس

دانشجو بايد بتواند سيکل زندگی  تنيا ساژيناتا , تنيا سوليوم , سيستی   .٣
 سرکوزيس , هايمنولپيس نانا را به خوبی بيان نمايد .

دانشجو بتواند بيماريزايی , روشهای تشخيص و  درمان بيماری ناشی از تنيا  .۴
سيستی سرکوس سلولوزه و هايمنولپيس نانا را بيان  ساژيناتا , تنيا سوليوم ,

 نمايد.
دانشجو بايد به خوبی اپيدميولوژی , روشهای پيشگيری و کنترل بيماری ناشی  .۵

از از تنيا ساژيناتا , تنيا سوليوم , سيستی سرکوس سلولوزه و هايمنولپيس 
 نانا رابيان نمايد.
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  هدف كلي جلسه پنجم   :
رفولوژی , سيکل زندگی , بيماريزايی , روشهای تشخيص , درمــان آشنايی دانشجو با مو

, اپيدميولوژی ,پيشگيری و کنترل بيماری های ناشی اکينوکوکوس گرانولوزوس و مولتی 
 لوکوالريس و کيست هيداتيک و انواع آن 

 
 

 اهداف ويژه رفتاري جلسه پنجم    :
 ؛ در پايان اين جلسه تدريس 

ولوژی تخم و کرم بالغ اکينوکوکوس گرانولوزوس و تا دانشجو بايد بتواند مورف .١
 حدی مولتی لوکوالريس  را به طور شماتيک رسم و نامگذاری نمايد.

دانشجو بايد سيکل زندگی  اکينوکوکوس گرانولوزوس و مولتی لوکوالريس  را بــه  .٢
 خوبی بيان نمايد .

ت هيداتيک و دانشجو بتواند بيماريزايی , روشهای تشخيص و  درمان بيماری کيس .٣
 انواع مختلف آن را بيان نمايد.

دانشجو بايد به خوبی اپيدميولوژی , روشهای پيشگيری و کنترل بيمــاری کيســت  .۴
 هيداتيک رابيان نمايد.

 دانشجو بايد اهميت بيماری کيست هيداتيک را در کشور را بيان نمايد. .۵
 
 
 
 

  هدف كلي جلسه ششم   :
ستودهای ديپيليديوم کــانيوم و ديفيلوبوتريــوم ادامه سستودها و اشاره مختصری به س

التوم و آشنايی مختصر دانشجو با مورفولوژی , سيکل زندگی , بيمــاريزايی , روشــهای 
 تشخيص , درمان , اپيدميولوژی ,پيشگيری و کنترل بيماری های ناشی از آنها 

 
 

 اهداف ويژه رفتاري جلسه ششم    :
 ؛ در پايان اين جلسه تدريس 

بهتر است بتواند آشنايی مختصــری بــا تخــم و کــرم بــالغ انگــل هــای دانشجو  .١
ديپيليديوم کانيوم و ديفيلوبوتريوم التوم داشته باشد و به اختصار نکات مهم 

 مورفولوژيک آنها را رسم نمايد.
دانشجو بايد سيکل زندگی  انگل هــای ديپيليــديوم کــانيوم و ديفيلوبوتريــوم  .٢

 التوم را  بيان نمايد .
بتواند بيماريزايی , روشهای تشخيص و  درمــان بيماريهــای  ناشــی از دانشجو  .٣

 انگل های ديپيليديوم کانيوم و ديفيلوبوتريوم التوم را بيان نمايد.
دانشجو بايد اپيدميولوژی , روشهای پيشگيری و کنترل بيماری ناشــی از انگــل  .۴

 های ديپيليديوم کانيوم و ديفيلوبوتريوم التوم را بيان نمايد.
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  هدف كلي جلسه هفتم :
ساير بيماريهای هموليتيک مانند بيماری بــابزيوز .    بيماری ماالريا و اشاره ای به

آشنايی دانشجو با مورفولوژی , سيکل زندگی , بيماريزايی , روشهای تشخيص , درمان 
, اپيدميولوژی ,پيشگيری و کنترل بيماری های ناشی از تک ياخته توکسوپالسما گوندی 

 ماری توکسوپالسموزو بي
 

 اهداف ويژه رفتاري جلسه هفتم : 
 ؛ در پايان اين جلسه تدريس

دانشجو بتواند مورفولــوژی انگلهــای جــنس پالســموديوم ماننــد پالســموديوم  .١
ويواکس , فالسی پاروم , تا حدی ماالريه و اواله را به طور شماتيک رسم و 

 نامگذاری نمايد.
ای تشخيص و  درمان  بيمــاری ماالريــا و دانشجو بتواند بيماريزايی , روشه .٢

انگلهای جنس پالسموديوم مانند پالسموديوم ويواکس , فالسی پاروم , تا حدی 
 ماالريه و اواله را بيان نمايد.

دانشجو بايد به خوبی اپيدميولوژی , روشــهای پيشــگيری و کنتــرل بيمــاری  .٣
ی ماالريــه و ماالريا ناشی از پالسموديوم ويواکس , فالسی پــاروم , تــا حــد

 اواله را بيان نمايد
دانشجو بهتر است آشــنايی کــافی بــا ســاير بيماريهــای هموليتيــک ماننــد  .۴

 بابزيوز داشته باشد.
دانشجو بايد بتواند  مورفولوژی انگل توکسوپالسما گوندی و مراحــل مختلــف  .۵

 آن را  به طور شماتيک رسم و نامگذاری نمايد.
تشخيص و  درمان اشکال مختلف بالينی  دانشجو بتواند بيماريزايی , روشهای .۶

 بيماری توکسوپالسموز  را بيان نمايد.
دانشجو بايد به خوبی اپيدميولوژی , روشهای پيشــگيری و کنتــرل و درمــان  .٧

 اشکال بالينی توکسوپالسموز را  بيان نمايد.
 
 
 

  هدف كلي جلسه هشتم  :
, روشــهای تشــخيص ,  آشنايی دانشجو با  مورفولوژی , ســيکل زنــدگی , بيمــاريزايی

درمان , اپيدميولوژی بيماری در ايران و تاحدی جهان  ,پيشگيری و کنتــرل بيمــاری 
ليشمانيوز جلدی ناشی از تــک ياختــه هــای ليشــمانيا تروپيکــا , مــاژور  و ســاير 

 ليشمانيوزهای جلدی و منتشر
 

 اهداف ويژه رفتاري جلسه هشتم  : 
 ؛ در پايان اين جلسه تدريس

د بتواند  مورفولــوژی مراحــل مختلــف  انگلهــای تــک ســلولی جــنس دانشجو باي .١
 ليشمانيا  را به طور شماتيک رسم و نامگذاری نمايد.

دانشجو بتواند بيماريزايی , روشهای تشخيص و  درمان بيماری ليشمانيوز جلدی  .٢
 ناشی از نگلهای تک سلولی جنس ليشمانيا را بيان نمايد.

ی , روشهای پيشگيری و کنتــرل بيمــاری هــای دانشجو بايد به خوبی اپيدميولوژ .٣
 بيماری ليشمانيوز جلدی را بيان نمايد.

دانشجو بايد به خوبی اهميت اين بيماری در ايران را بداند و کانون های مهم  .۴
 بيماری را در ايران بشناسد.

دانشجو بايد تفاوتهای مهم اپيدميولوژيک بــين ليشــمانيوز جلــدی روســتايی و  .۵
 شهری را بداند

نشجو بايد عوامل مختلف ليشمانيوز جلدی و اشکال مختلف بيماری ليشــمانيوز دا .۶
 جلدی را بداند.
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  هدف كلي جلسه نهم  :

مخــاطی  و نيــز مورفولــوژی ,  –آشنايی مختصر دانشجو با بيماری ليشمانيوز جلــدی 
سيکل زندگی , بيماريزايی , روشهای تشــخيص , درمــان , اپيــدميولوژی ,پيشــگيری و 

بيماری ليشمانيوز  احشايی ( کاالآزار )  و تک ياخته های ليشمانيا دنــوانی  کنترل
, اينفنتوم و شاگاسی .  آشنايی  مختصر دانشجو بــا تريپانوزوميــازيس آفريقــايی( 
بيماری خواب ) و امريکايی ( بيماری شاگاس ). آشنايی دانشجو با اصــول و روشــهای 

ی انگل های انســانی اعــم از انگــل هــای تشخيصی مورد استفاده در تشخيص آزمايشگاه
 روده ای و بافتی  

 
 اهداف ويژه رفتاري جلسه نهم  :

 
 ؛ در پايان اين جلسه تدريس 

دانشجو بايد سيکل زندگی  انگل های مولد ليشمانيوز احشايی مانند ليشمانيا  .١
 دنوانی , اينفنتوم و شاگاسی را به خوبی بيان نمايد.

, روشــهای تشــخيص و  درمــان بيمــاری ناشــی از دانشجو بتواند بيمــاريزايی  .٢
 انگلهای تک سلولی ليشمانيا دنوانی , اينفنتوم و شاگاسی را بيان نمايد.

دانشجو بايد به خوبی اپيدميولوژی , روشهای پيشگيری و کنترل بيمــاری هــای  .٣
ناشی از انگلهای تک سلولی ليشمانيا دنوانی , اينفنتوم و شاگاسی را بيــان 

 نمايد.
و بايد از وضعيت پراکندگی بيماری در ايران اطالع يافته و کانون هــای دانشج .۴

 مهم بيماری را در کشور بشناسد.
دانشجو بايد به خــوبی اپيــدميولوژی , روشــهای پيشــگيری و کنتــرل بيمــاری  .۵

ليشمانيوز احشايی نوع مديترانه ای , هندی , آفريقايی و آمريکايی و تقاوت 
 را بيان نمايد.های اپيدميولوژيک مهم آنها  

 دانشجو بايد بتواند اصول تشخيص انگل های روده ای را توضيح دهد. .۶
دانشجو بايد بتواند اصول تشخيص انگل های خونی مانند ماالريا و نسجی مانند  .٧

 توکسوپالسما و ليشمانيا را  را توضيح دهد.
دانشجو بايد با محيط های کشت و حيوانات آزمايشگاهی رايج در انگــل شناســی  .٨

 تشخيصی و تحقيقی آشنا باشدو بتواند آنها را بيان نمايد.
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 مشارکت فعال دانشجويان  همراه با پرسش و پاسخ و  سخنرانی روش تدريس :
 تابلو وايت برد , پاور پوينت  رسانه هاي كمك آموزشي :

 
 

 
  هدف كلي جلسه دهم  :

آشــنايی دانشــجو بــا اصــول و روشــهای تشخيصــی روتــين مــورد اســتفاده در تشــخيص 
 انگل های روده ای و بافتی آزمايشگاهی انگل های انسانی اعم از

 اهداف ويژه رفتاري جلسه دهم  :
 

 ؛ در پايان اين جلسه تدريس 
دانشجو بايد بتواند اصول و روش های تشــخيص انگــل هــای روده ای را توضــيح  .٩

 دهد.
دانشجو بايد بتواند اصول و روش های تشــخيص انگــل هــای خــونی ماننــد  .١٠

 و ليشمانيا را  را توضيح دهد. ماالريا و انگل های نسجی مانند توکسوپالسما
دانشجو بايد بتوانــد محــيط هــای کشــت و حيوانــات آزمايشــگاهی مــورد  .١١

 استفاده در انگل شناسی تشخيصی و تحقيقی را بيان نمايد.
 

 منابع : 
1. Medical Parasitology .Markell 

کتر رضــاييان ، دکتــر قربــانی ، تک ياخته شناسی پزشکی . دکتر ادريسيان، د .٢
 ١٣٨۶دکتر کشاورز، دکتر محبعلی.

بيماری های انگلی در ايران ( بيماريهای تــک ياختــه ای ) .دکتــر اســماعيل  .٣
 صائبی
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  دانشجو متعهد است که :مقررات درس و انتظارات از دانشجو:  
 غيبت مجــاز در کليه جلسات درس شرکت نمايد و غيبت غير مجاز نداشته باشــد).

بيش از  چهار هيفدهم کل ساعات تدريس منجر به حذف درس و  غيبت غيــر مجــاز 
 بيش از  چهار هيفدهم کل ساعات تدريس منجر به نمره صفر خواهد شد.)

  به موقع در کالس حضور يابد، مقررات کالس را رعايت نمايد و از رفت و آمد در
 وسط درس خود داری نمايد.

 رکت فعال نمايد و به سؤاالت درسی مطرح شده پاسخ دهد.در مباحث کالس مشا 
  نسبت به اساتيد و همکاران خود احترام گذاشته  و شئون انسانی و دانشــجويی

 طبق مفاد آيين نامه رفتار و پوشش حرفــه ایو نيز اخالق حرفه ای و دينی را 
 رعايت نمايد.

 به خــوبی انجــام  تکاليفی را که به وی محول می شود  به عنوان بخشی از درس
 دهد و در طول ترم در صورت نياز برای رفع اشکال به استاد مراجعه نمايد .

  از مراجعه به استاد برای گرفتن نمره و ارفاق و مواردی از ايــن قبيــل کــه
ــــــی ــــــه کل ــــــت؛ ب ــــــجويی اس ــــــت دانش ــــــان و منزل   دور از ش

 خود داری نمايد . 
 

  متعهد است که : دانشجو نيز عملی کالسهاي در 
 کليه جلسات درس شرکت نمايد و غيبت غير مجاز نداشته باشــد.(غيبت مجــاز  در

بيش از  دو هيفدهم کل ساعات تدريس منجر به حذف درس و  غيبت غير مجاز بيش 
 از  دو هيفدهم کل ساعات تدريس منجر به نمره صفر خواهد شد.)

 کالس  مقررات آزمايشگاه مانند حضور به موقع و استفاده بهينه از تمام وقت
 ,رعايت بهداشت و ايمنی , پوشيدن روپوش و ... را رعايت نمايد.

  کارشناســان و پرســنل ،دانشجو متعهد است که در هر حــال نســبت بــه اســاتيد
احترام گذاشته  و شئون انسانی و دانشــجويی  و نيــز و همکاران آزمايشگاه  

رعايــت  ه ایطبق مفاد آيين نامه رفتار و پوشش حرفاخالق حرفه ای و دينی را 
 نمايد.

 و با آمادگی کامل در جلسه عملی شرکت نموده مطالعه مطالب هر جلسه را از قبل 
 .باشد داشته منظم و فعال

 دهد و گزارش کار خود  انجام را محوله تکاليف و نمايد شناسايی را ها نمونه بتواند
 .را تحويل دهد

  

 سنجش و ارزشيابي درس تئوری:
 ساعت تاريخ  مره ن روش آزمون  آزمون 
سؤال شفاهی و کوئيز  كوئيز

 کتبی 
ــــه د هر جلسه   + - ه دقيق

 طول جلسهدر
آزمون نــيم 

 ترم 
MCQ پايان مبحــث  نمره ١٣

 انگلها
١٠-٨ 

آزمــــــون 
 پايان ترم

MCQ طبق برنامــه  پايان ترم نمره ٧
 اموزش

 
 سنجش و ارزشيابي درس عملی :

 و ميکروسکوپی هاي نمونه می شود .ايستگاهی برگزار  امتحان صورت به عملی درس
مشخصی در هر ايستگاه قرار داده شده و در زمان معينی بايد دانشجو  ماکروسکوپی

بتواند با نوشتن دو وجه تشخيصی مورفولوژيکی انگلها را شناسايی و نام علمی آنها 
را بنويسد  . همچنين نمرات فعاليت های علمی دانشجويان مانند کنفرانس ( فقط با 

 يکی از اساتيد ) , کوئيز و سئواالت شفاهی در اين قسمت اعمال خواهد شد.
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 ٩۵-٩۶ دوم در نيمسال  داروسازیبرنامه هفتگي انگل شناسي رشته 
 (بخش تدريس شده توسط دکتر يزدان حمزوی)

  ٨:١۵-١٠:١۵ساعت  و يکشنبهشنبه  ز و ساعت جلسات تئوری:رو
  

ه
س
ل
ج

 

ايام 
 هفته 

 مدرس موضوع درس  تاريخ 

مقدمات انگل شناسی و آشنايی با اصطالحات و  بهمن ٢٣ شنبه  ١
 اصول انگل شناسی پزشکی 

دکتر 
 حمزوی

کليات ترماتودها و انگلهای فاسيوال هپاتيکا  بهمن ٢۴ شنبه يک ٢
م دندريتيکوم. ساير ترماتودهای و ديکروسليو

 کبدی , روده ای , ريوی  

دکتر 
 حمزوی

ترماتودهای خونی شيستوزوما هماتوبيوم ,   بهمن ٣٠ شنبه  ٣
 مانسونی و ژاپونيکوم و درماتيت سرکری

دکتر 
 حمزوی

کليات سستودها . تنيا ساژيناتا , تنيا  اسفند ١ شنبهيک ۴
 يس ناناسوليوم , سيستی سرکوزيس , هايمنولپ

دکتر 
 حمزوی

اکينوکوکوس گرانولوزوس و مولتی لوکــوالريس و  اسفند ٧ شنبه  ۵
 کيست هيداتيک

دکتر 
 حمزوی

ساير سستودها مانند ديپيليــديوم کــانينوم و  اسفند ٨  شنبهيک ۶
 ديفيلوبوتريوم التوم 

دکتر 
 حمزوی

شروع  مباحث توسط همکار محترم دکتر نظری تا  اسفند ١۴ شنبه  
 لسه نه ج

دکتر 
 نظری

بيماری ماالريا و تک ياخته های جنس   اسفند ١۵ بهيکشن ٧
پالسموديوم و  بيماری توکسوپالسموز و انگل 

 توکسوپالسما گوندی

دکتر 
 حمزوی

بيماری سالک و انگل های ليشمانيا تروپيکا و  اسفند ٢١ شنبه ٨
 ماژور

دکتر 
 حمزوی

. بيماری کــاالآزار و محاطی –ليشمانيوز جلدی  اسفند ٢٢ شنبهيک ٩
ليشــمانيا دنــوانی , اينفنتــوم و شاگاســی و 

  اشاره ای به تريپانوزومها

دکتر 
 حمزوی

روشــهای تشخيصــی روتــين مــورد اســتفاده در   فروردين ١٩ شنبه ١٠
تشخيص آزمايشگاهی انگل های انســانی اعــم از 

 انگل های روده ای و بافتی

دکتر 
 حمزوی

  محترم تدريس ساير همکاران ت شروع جلسا فرودين ٢٠ شنبهيک 
تاريخ توافقی با 

 دانشجويان 
امتحان نيم ترم از کــل مباحــث کرمهــا و تــک 

 ياخته ها
دکتر 

حمزوی 
و دکتر 

 نظری
   ١۶-١٨و     ١۴-١۶شنبه ها   ساعت   يکروز و ساعت جلسات عملی  : 

  

ل
ج
ه
س

 مدرس موضوع درس  تاريخ  ايام هفته  

ا تخم و بالغ  ترماتودها مانند آشنايی ب اسفند ٨ يکشنبه ١
 فاسيوال و ديکروسليوم

دکتر 
 حمزوی

آشنايی با تخم و بالغ ساير ترماتودها  اسفند ١۵ يکشنبه ٢
 شيستوزوم ها و تنيا ساژيناتا و سوليوم

دکتر 
 حمزوی

آشنايی با تخم و بالغ هيمنولپيس نانا و  اسفند ٢٢ يکشنبه ٣
س و ديپيليديوم  و اکينوکوکوس گرانولوزو

 کيست 

دکتر 
 حمزوی

آشنايی با انگلها ی رود ه ای و بافتی.  فروردين ٢٠ يکشنبه ۴
 پالسموديوم ها 

دکتر 
 حمزوی

آشنايی با تک ياخته های نسجی ( ليشمانيا و  فروردين ٢٧ يکشنبه  ۵
 توکسوپالسما)

دکتر 
 حمزوی

 

سالمت و موفقيت همه دانشجويان عزيز را از درگاه ايزد 
 منان خواستارم .
 دکتر يزدان حمزوی


