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  پزشکی دانشکده

  شناسی و قارچ شناسی انگل: گروه آموزشی

  Course Plan دورهدرس طرح 

  مشخصات فراگیران  مشخصات درس

  یپزشک :دانشکده   انگل شناسی :عنوان واحد درسی

  پزشکی :رشته تحصیلی  نظري و عملی :واحد درسی نوع

  65/1 :نظري  تعداد واحد
  :عملی

35/0  
  اي حرفهدکتري  :تحصیلی مطقع  :کارورزي  :کارآموزي

  ساعت 30 :نظري       تعداد ساعت
 :عملی

  اعتس14
  سایر  کارورز  کارآموز  ترم تحصیلی  :کارورزي  :کارآموزي

        4  :  پیشنیاز  :کد درس

  :سایر  :سایر

  مشخصات مسؤل درس

  شناسی پزشکی انگل :رشته تحصیلی  دکتر علی هانیلو :نام و نام خانوادگی

  استاد :رتبه علمی  (Ph.D) کتري تخصصید :مقطع تحصیلی

 :پست الکترونیک  33140243 :تماس شماره

  دانشکده پزشکی   :محل کار

  باقر قوامی دکتر محمد، اصغر فضائلیدکتر علی هانیلو، دکتر   :)انمدرس(نام و نام خانوادگی مدرس

  :بازنگري بر اساس نیاز جامعه  :تاریخ تدوین طرح درس  :نحوه برگزاري دوره

  :شماره جلسات بازنگري شده  تاریخ   2/6/1401  ترکیبی  مجازي  حضوري

*            
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  اهداف آموزشی

  هاي مرتبط با آنها شایع و بیماري هاي آشنائی و شناخت در مورد انگل :هدف کلی

  در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیر قادر باشند ):رفتاري(اهداف اختصاصی:  

 حیطه شناختی:  

 را بدانند ها بندي انگل و طبقه شناسی ریف و اصطالحات متداول در انگلتعا .1

   را بشناسند هاي شایع انگل هاي و ویژگی مورفولوژي .2

 را بدانند هاي شایع و چرخه زندگی انگل جغرافیایی انتشار .3

 را بدانند ها آزمایشگاهی انگلزایی و نحوه تشخیص  بیماري .4

  را بدانندها انگلدرمان هاي انتقال، پیشگیري، کنترل و  راه .5

 حیطه عاطفی:  

.  

 حیطه روانی حرکتی:  

  .هاي انگلی ماکروسکوپی و میکروسکوپی فیکس شده باشند قادر به تشخیص نمونه -1

  .باشند.....) خون، مدفوع، ادرار، (هاي بالینی مختلف  زا در نمونه شایع و بیماري هاي قادر به تشخیص انگل -2

  :روش هاي تدریس

                                                                                                     ایفاي نقش                                                                                                                                  بحث گروهی                                                                                                                                                                        پرسش و پاسخ                                                                                                                 خنرانیس

                                 Bedside teaching                                                                       شبیه سازي شده      بیمار                                                                                                       کارگاه آموزشی                                                                      نمایش عملی 

  هاي شایع به صورت ماکروسکوپی و میکروسکوپی انگل  عملیات آزمایشگاهی و مشاهده نمونه):  بنویسید( سایر 

  :مواد و وسایل آموزشی

  و سایر ملزومات اولیه آزمایشگاهی ر، تخته سفید، الم و میکروسکوپاسالید پروژکتو 

  )حین تدریس(تجارب یادگیري 

  ):بعد تدریس( تکالیف یادگیري

  مطالعه مطالب تدریس شده و آمادگی براي پاسخ به سواالت شفاهی در جلسه بعدي  -1

  و ارائه آن در پایان ترم ش مکتوب از هر جلسه عملیهاي تدریس شده و تهیه گزار ترسیم و نامگذاري اشکال مختلف انگل  -2
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  ضوابط آموزشی و سیاست هاي مدرس

  : انتظارات

  : مجازها

   :محدودیتها

  :/بالینی/آزمایشگاهی/دروس عملی(هاي ایمنی توصیه

  . گردد طبق برنامه هفتگی در آزمایشگاه بخش تشکیل می گروه چهار در ها شنبهچهارهاي عملی،  کالس -1

  .هاي عملی الزامی است در کالس وایمنی زیستی وشیدن روپوش سفید آزمایشگاهی و رعایت سایر مقررات آموزشیپ -2

  :فهرست منابع درسی

  1393هاي انگلی در ایران، دکتر اسماعیل صائبی، جلد دوم، ویرایش سوم، سال انتشار  بیماري  -1

  1394و همکاران، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال  شناسی پزشکی، دکتر غالمحسین ادریسیان یاخته تک  -2

  1394سرویس، سال انتشار . شناسی پزشکی، م کلیات حشره  -4

 :روش ارزیابی

  مشاهده عملکرد

  )چک لیست( 

  مصاحبه 

  )شفاهی( 
  آزمون کتبی

  درس عملی به صورت ایستگاهی

  )ها تشخیص میکروسکوپی نمونه(
  

  عینی  تشریحی

  غلط/ صحیح   جورکردنی  چند گزینه اي  کوته پاسخ  گسترده پاسخ

          

  ): نمره 20از ( بارم بندي نمره 

  ).می باشد 10، برابر 20نمره قبولی از (    

  :حضور و غیاب کالسی

  مقررات آموزشی دانشکده  طبق
  :مشارکت کالسی

   :و پروژه عملی انجام تکالیف

 ارائه گزارشمربوط به  )نمره 1( نمره عملی  بخشی از

   .است حضور و شرکت منظم در آزمایشگاه و  نهایی

  :کوئیز
  :امتحان میان ترم

  نمره 5/6

  :ترم امتحان پایان

  نمره عملی 5/3+ نمره نظري  10

   :موارد سایر
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  :نظري جدول زمانی ارائه برنامه

 مدرس موضوع تدریس ساعت  تاریخ روز جلسه

شنبهدو 1  21/6/401  12- 10 فضائلیدکتر   ، مقدمات آمیب هاها یاخته کلیات تکشناسی پزشکی،  تعاریف انگلمقدمات و    

 دکتر فضائلی  طلب هاي فرصت آمیب زا و هاي بیماري آمیب  10-12  28/6/401 دوشنبه 2

ضائلیدکتر ف  )ژیاردیا، تریکوموناس(تاژکداران انگل دستگاه گوارشی و ادراري تناسلی   10-12  11/7/401 دوشنبه 3  

 دکتر فضائلی  )لیشمانیا و تریپانوزوما(تاژکداران انگل خون و نسوج   10-12  18/7/401 دوشنبه 4

 دکتر فضائلی  و کوکسیدیا توکسوپالسما  10-12  25/7/401 دوشنبه 5

10-12  2/8/401 دوشنبه 6  دکتر فضائلی  هاي عامل ماالریا ماالریا و پالسمودیوم 

 دکتر هانیلو  لیات سستودها، تنیا ساژیناتا و تنیا سولیومک  10-12  9/8/401 دوشنبه 7

   امتحان میان ترم 12-10   16/8/401 دوشنبه 

 دکتر هانیلو  )اي کیست هیداتیک و کیست حبابچه(اکینوکوکوس   10-12  23/8/401 دوشنبه 8

نیلودکتر ها  نوتا و کلیات ترماتودها هایمنولپیس نانا و دیمی  10-12  30/8/401 دوشنبه 9  

 دکتر هانیلو  شیستوزوماهادیکروسولیوم، فاسیوال،    10-12  7/9/401 دوشنبه 10

 دکتر هانیلو  توکسوکاریازیسکلیات نماتودها، آسکاریس، تریکوسفال،   10-12  14/9/401 دوشنبه 11

 دکتر هانیلو  نتروبیوسا ،قالبدار، استرونژیلوئیدس هاي کرم  10-12  21/9/401 دوشنبه 12

نبهدوش 13  28/9/401  12- 10  دکتر قوامی  هاي کولیسیده ، پشهبندپایانکلیات  

 دکتر قوامی  ها میازیس، کک ،خاکی  پشه  10-12  5/9/401 دوشنبه 14

 دکتر قوامی  بیماري گال ها، هاي انسانی، کنه و مایت شپش  10-12  12/9/401 دوشنبه 15

  :تاریخ امتحان پایان ترم    16/8/401شنبه دو:       تاریخ امتحان میان ترم 

  :نام و امضاء مدیرگروه  :نام و امضاء استاد مربوطه 

  

  :امضاء معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده
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  :عملیجدول زمانی ارائه برنامه 

  

سه
جل

 

 مدرس موضوع تدریس تاریخ
همکاران 

 آزمایشگاه

اي هاي روده یاخته تکهاي آموزشی  ها و الم مشاهده نمونه  1 ائلیدکتر فض   خانم سلیمانی 

هاي خونی و نسجی یاخته تکهاي آموزشی  ها و الم مشاهده نمونه  2  خانم سلیمانی دکتر فضائلی 

)ادامه(هاي خونی و نسجی  یاخته تکهاي آموزشی  ها و الم مشاهده نمونه  3  خانم سلیمانی دکتر فضائلی 

سستودهاهاي آموزشی  ها و الم مشاهده نمونه  4  خانم رحیمی دکتر هانیلو 

ترماتودها و نماتودهاهاي آموزشی  مشاهده نمونه و الم  5  خانم رحیمی دکتر هانیلو 

)ادامه(نماتودها  هاي آموزشی ها و الم مشاهده نمونه  6  خانم رحیمی دکتر هانیلو 

بندپایان شایع هاي آموزشی ها و الم مشاهده نمونه  7 بابایی خانم دکتر قوامی   

     

     




