دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
دانشكده پيراپزشكي-معاونت آموزشی

فرم خالصِ تذٍیي طرح درس استبد در ًیوسبل دٍم 93-94
عٌَاى درس  :انگل شناسی و

تعذاد کل ٍاحذ 2 :

حشره شناسی پزشکی 2

گرٍُ آهَزضی  :علوم آزمايشگاهی

تئَری 
عولی 

ّذف کلی درس  - :تعريف ترماتود ها ،شناسايی و دسته بندی آنها با شرح

پیص ًیبز  :اساس زيست شناسی سلولی و

جزئيات.

ملکولی

مذکور در زير  ،شناسايی ،بررسی سير تکاملی،
 تعريف يکايک انگل هایبيماريزايی ،انتشار ،انتقال ،تشخيص ،راههای پيشگيری و درمان آنها .

رضتِ ٍ هقطع تحصیلی داًطجَیبى  :علوم آزمايشگاهی ،کارشناسی

ًبم هذرس/هذرسیي  :دکتر سْیال کَضب

ناپيوسته
جلسِ

رئَس هطبلب

تبریخ

رٍز

ًبم هذّرس
دکتر سهيال کوشا

93/11/19

يکشنبه

93/11/26

يکشنبه
يکشنبه

اول

کليات نماتودها – ديوکتوفيما رنال

دوم

کاپيالرياها  -الروهای مهاجر احشايی (توکسوکاراها)

دکتر سهيال کوشا

سوم

الروهای مهاجر احشايی (آنی ساکيدها) و پوستی (کرمهای
قالبدار حيوانی :انکيلوستوما کنينوم و برازيلينزيس،
زيننزيس،
اپيستورکيده (کلنورکيس
ترماتودها –
کليات
استرونجيلوئيديس های حيوانی
بنوستوموم) –
اونسيناريا و
فلينس)
بورنی،ويورينی و
اپيستورکيس
مايوپوتامی)
پروسيونيس و
(فوله
فاسيولوپسيس  -هتروفيده(هتروفيس هتروفيس ،متاگونيموس
يوکوگاوائی)
پاراگونيموس – شيستوزوماهای حيوانی و درماتيت سرکری
(شيستوزوما اينترکاالتوم ،مکونگی ،بويس ،مته ئی،
مااليی
بانکرفتی – بروگيا
فيلرهاو– وشرريا
کليات
اورنيتوبيالرزيا
ژايگانتوبيالرزيا،
تريکوبيالرزيا،
اسپينداليس
ترکستانيکم)
انکوسرکا ولولوس  -لوآلوآ

دکتر سهيال کوشا

93/12/3

دکتر سهيال کوشا

93/12/10

يکشنبه

دکتر سهيال کوشا

93/12/17

يکشنبه

دکتر سهيال کوشا

93/12/24

يکشنبه

دکتر سهيال کوشا

94/1/16

يکشنبه

دکتر سهيال کوشا

94/1/23

يکشنبه

چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم

هٌبع اصلی درس ()REFRENCE
( Medical Parasitology: Markell . Voge . John , 9th Ed -و يا جديد ترين ترجمه موجود)

هٌببع ٍابستِ برای هطبلعِ ()BIBLIOGRAPHY
 -1کتاب کرم شناسی مؤلف :دکتر فريدون ارفع .آخرين چاپ
 -2کتاب کرم شناسی مؤلف :دکتر هرمزد اورمزدی .آخرين چاپ
 -3کتاب انگل شناسی پزشکی مـؤلف :دکتر براون و نوا

(جديد ترين ترجمه موجود)

رٍش ارزضیببی:
 – 1پرسش و پاسخ در هر جلسه در اثنای تدريس
 - 2در پايان ترم آزمون به صورت گزينه های چهار جوابی که برخی از سئواالت آن با استفاده از روش حل مسئله ارائه می
گردد .اين آزمون به وسيلۀ بخش انگل شناسی و قارچ شناسی و به طور مشترک با ساير همکاران بخش برگزار می شود .

* رٍش ّبی تذریس :
سخٌراًی ،پرسص ٍ پبسخ ،کٌفراًس ( استفبدُ از پبٍرپَیٌت ٍ فیلن آهَزضی )

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
دانشكده پيراپزشكي-معاونت آموزشی

فرم خالصِ تذٍیي طرح درس استبد در ًیوسبل دٍم 93-94
عٌَاى درس  :انگل شناسی ) 2تک

تعذاد کل ٍاحذ 2 :

ياخته و بند پا(

گرٍُ آهَزضی  :علوم آزمايشگاهی

تئَری 
عولی 

ّذف کلی درس  :تعريف تک ياختگان مذکور در زير ،شناسايی  ،بررسی سير

پیص ًیبز  :انگل شناسی ) 1کرم ها(

تکاملی  ،بيماريزايی  ،انتشار  ،انتقال  ،تشخيص  ،راههای پيشگيری و درمان آنها
.
رضتِ ٍ هقطع تحصیلی داًطجَیبى  :علوم آزمايشگاهی ،کارشناسی

ًبم هذرس/هذرسیي  :دکتر سهيال کوشا

پيوسته
رئَس هطبلب

جلسِ

ًبم هذّرس
دکتر سهيال کوشا

94/2/14

رٍز
دوشنبه

تبریخ

94/2/21

دوشنبه
دوشنبه

اول

پالسموديوم ها

دوم

پالسموديوم فالسيپاروم

دکتر سهيال کوشا

سوم

پالسموديوم وايوکس ،ماالريه و اواله

دکتر سهيال کوشا

94/2/28

چهارم

ليشمانيا  -توکسوپالسما

دکتر سهيال کوشا

94/3/4

دوشنبه

پنجم

توکسوپالسما  -تريپانوزوما

دکتر سهيال کوشا

94/3/11

دوشنبه

ششم

تريپانوزوما  -سارکوسيستيس

دکتر سهيال کوشا

94/3/18

دوشنبه

هٌبع اصلی درس (:)REFRENCE
( Medical Parasitology : Markell . Voge . John , 9th Edو يا جديد ترين ترجمه موجود)

هٌببع ٍابستِ برای هطبلعِ ()BIBLIOGRAPHY
 - 1کتاب تک ياخته شناسی مؤلف  :دکتر هرمزد اورمزدی .آخرين چاپ
 -2کتاب جامع تک ياخته شناسی پزشکی مؤلف  :دکتر محمد جواد غروی .آخرين چاپ
 -3کتاب انگل شناسی پزشکی مـؤلف  :دکتر براون و نوا (جديد ترين ترجمه موجود)

رٍش ارزضیببی:
 – 1پرسش و پاسخ در هر جلسه در اثنای تدريس
 - 2در پايان ترم آزمون به صورت گزينه های چهار جوابی که برخی از سئواالت آن با استفاده از روش حل مسئله ارائه می
گردد .اين آزمون به وسيلۀ بخش انگل شناسی و قارچ شناسی و به طور مشترک با ساير همکاران بخش برگزار می شود .

* رٍش ّبی تذریس :
سخٌراًی ،پرسص ٍ پبسخ ،کٌفراًس ( استفبدُ از پبٍرپَیٌت ٍ فیلن آهَزضی )

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
دانشكده پيراپزشكي-معاونت آموزشی

فرم خالصِ تذٍیي طرح درس استبد در ًیوسبل دٍم 93-94
عٌَاى درس  :انگل شناسی ) 2تک

تعذاد کل ٍاحذ 2 :

ياخته و بند پا(

گرٍُ آهَزضی  :علوم آزمايشگاهی

تئَری 
عولی 

ّذف کلی درس  :تعريف تک ياختگان مذکور در زير ،شناسايی  ،بررسی سير

پیص ًیبز  :انگل شناسی ) 1کرم ها(

تکاملی  ،بيماريزايی  ،انتشار  ،انتقال  ،تشخيص  ،راههای پيشگيری و درمان آنها
.
رضتِ ٍ هقطع تحصیلی داًطجَیبى  :علوم آزمايشگاهی ،کارشناسی

ًبم هذرس/هذرسیي  :دکتر سهيال کوشا

پيوسته
رئَس هطبلب

جلسِ

ًبم هذّرس
دکتر سهيال کوشا

94/2/13

رٍز
يکشنبه

تبریخ

94/2/20

يکشنبه
يکشنبه

اول

پالسموديوم ها

دوم

پالسموديوم فالسيپاروم

دکتر سهيال کوشا

سوم

پالسموديوم وايوکس ،ماالريه و اواله

دکتر سهيال کوشا

94/2/27

چهارم

ليشمانيا  -توکسوپالسما

دکتر سهيال کوشا

94/3/3

يکشنبه

پنجم

توکسوپالسما  -تريپانوزوما

دکتر سهيال کوشا

94/3/10

يکشنبه

ششم

تريپانوزوما  -سارکوسيستيس

دکتر سهيال کوشا

94/3/17

يکشنبه

هٌبع اصلی درس ()REFRENCE
( Medical Parasitology : Markell . Voge . John , 9th Edو يا جديد ترين ترجمه موجود)

هٌببع ٍابستِ برای هطبلعِ ()BIBLIOGRAPHY
 - 1کتاب تک ياخته شناسی مؤلف  :دکتر هرمزد اورمزدی .آخرين چاپ
 -2کتاب جامع تک ياخته شناسی پزشکی مؤلف  :دکتر محمد جواد غروی .آخرين چاپ
 -3کتاب انگل شناسی پزشکی مـؤلف  :دکتر براون و نوا (جديد ترين ترجمه موجود)

رٍش ارزضیببی:
 – 1پرسش و پاسخ در هر جلسه در اثنای تدريس
 - 2در پايان ترم آزمون به صورت گزينه های چهار جوابی که برخی از سئواالت آن با استفاده از روش حل مسئله ارائه می
گردد .اين آزمون به وسيلۀ بخش انگل شناسی و قارچ شناسی و به طور مشترک با ساير همکاران بخش برگزار می شود .

* رٍش ّبی تذریس :
سخٌراًی ،پرسص ٍ پبسخ ،کٌفراًس (استفبدُ از پبٍرپَیٌت ٍ فیلن آهَزضی )

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
دانشكده پيراپزشكي-معاونت آموزشی

فرم خالصِ تذٍیي طرح درس استبد در ًیوسبل دٍم 93-94
عٌَاى درس  :قبرچ ضٌبسی پسضکی 2

تعذاد کل ٍاحذ 1 :

گرٍُ آهَزضی  :علوم آزمایشگاهی

تئَری 
عولی 

ّذف کلی درس  :تعريف بیماری های قارچی مورد بحث ،شناسايی  ،بيماريزايی

پیص ًیبز :

 ،انتشار ،انتقال ،تشخيص ،راههای پيشگيری و درمان آنها
رضتِ ٍ هقطع تحصیلی داًطجَیبى  :گرٍُ علَم آزهبیطگبّی ،کبرضٌبسی

ًبم هذرس/هذرسیي  :دکتر سْیال کَضب

ًبپیَستِ
جلسِ

رئَس هطبلب

ًبم هذّرس

تبریخ

رٍز

اول

بیماری های قارچی زیرجلذی ،مخاطی

دکتر کوشا

94 /1 /16

یکشنبه

دوم

کروموبالستومایکوزیس)
احشایی (فرصت طلب و پاتوژن
بیماری های قارچی
اااااآااآلشریوزیس،کرومو

دکتر کوشا

94 /1 /23

یکشنبه

حقیقی)

هٌبع اصلی درس ()REFRENCE
قارچ شناسی پسشکی شناسی .مؤلف  :دکتر مسعود امامی ،دکتر پريوش زينی ،دکتر مهين مقدمی ،دکتر فريده کردبچه .آخرين
چاپ

هٌببع ٍابستِ برای هطبلعِ ()BIBLIOGRAPHY
قارچ شناسی پسشکی شناسی ،تشخيص آزمايشگاهی و درمان .مؤلف  :دکتر شهال شادزی .آخرين چاپ

رٍش ارزضیببی:
 – 1پرسش و پاسخ در هر جلسه در اثنای تدريس
 - 2در پايان ترم آزمون به صورت گزينه های چهار جوابی که برخی از سئواالت آن با استفاده از روش حل مسئله ارائه می گردد.
اين آزمون به وسيلۀ بخش انگل شناسی و قارچ شناسی و به طور مشترک با ساير همکاران بخش برگزار می شود .

* رٍش ّبی تذریس :
سخٌراًی ،پرسص ٍ پبسخ ( استفبدُ از پبٍرپَیٌت )

