
 
گاه علوم زپشکی و خدمات                                                                                                                                            دانش

 بهداشتی و ردمانی گیالن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 زپشکی رشت دانشکده 
 عملی 27 –نظری ساعت  72 ساعات دروس نظری و عملی: انگل شناسی  درس: و شماره نام

 یک نیمسال تحصیلی مدت زمان ارائه درس: دکتری حرفه ای –پزشکی عمومی  :تحصیلی مقطعرشته و 

 پزشکی رشت دانشکده برگزاری:محل  ندارد  نیاز:پیشدروس 

 اشرفیدکتر   مسئول برنامه:نام 

 دکتر محمودی، دکتر شریفدینی

 90272122192   تلفن و روزهای تماس:

 

       k_fashi@yahoo.comآدرس ایمیل:

 ف کلی ردس:اهدا
 گل  عوامل ایجاد کننده بیماریها ی آشنایی دانشجویان با   ای و بنداپیان  انقل این بیماریها یاخته رکمی و تک  یان

 اقرد باشد:  دانشجو رد اپیان دوره  بایستی ،ردس اهداف اختصاصی
 - .تعاریف و مفاهیم  انگل شناسی زپشکی  را بیان کند 
 -  .اصول و مبانی تک یاخته شناسی زپشکی را توضیح دهد 
   اپیدمیولوژی،عوامل ایجاد کننده ، راههای انتقال، بیمارزیائی، ردمان و پیشگیری و کنترل آنها رابیان کند.بیماریهای تک یاخته ای مهم شایع رد کشور را انم ببرد  و 
 .اصول و مبانی رکم شناسی زپشکی را توضیح دهد 
 -  و پیشگیری و کنترل آنها رابیان کند. عوامل ایجاد کننده ، راههای انتقال، بیمارزیائی، ردمان، و اپیدمیولوژی انم ببردبیماریهای رکمی مهم شایع رد کشور را 

رطح دوره ردوس 



 -  گلی  .را توضیح دهداصول  ومبانی حشره شناسی زپشکی و روشهای مبارزه با بند اپیان انقل بیماریهای ان
  .گلی را انم ببرد و موارد مصرف آنها را بیان کند  مهمترین دارواهی ضد ان
 را هب اختصار توضیح دهد. آنها بندی طبقه و تغذهی ، مثل تولید نحوه اه، اقرچ ساختار 
 گاهی، تشخیص بیمارزیا، عوامل بالینی، عالئم تعریف،) شایع  سطحی  اقرچی بیماریهای  .دهد توضیخ را( ردمان و پیشگیری آزمایش
 گاهی، تشخیص بیمارزیا، عوامل بالینی، عالئم تعریف،)  شایع جلدی  اقرچی بیماریهای  .دهد توضیخ را( ردمان و پیشگیری آزمایش
 گاهی، تشخیص بیمارزیا، عوامل بالینی، عالئم تعریف،)  شایع جلدی زری  اقرچی بیماریهای  دهد توضیخ را(  ردمان و پیشگیری آزمایش
 گاهی، تشخیص بیمارزیا، عوامل بالینی، عالئم تعریف،)شایع   احشایی  اقرچی بیماریهای  /دهد توضیخ را(  ردمان و پیشگیری آزمایش
 گاهی، تشخیص بیمارزیا، عوامل بالینی، عالئم تعریف،) رمتبط انرد اقرچی بیماریهای  توضیح  را اقرچی اهی توکسین و( ردمان و پیشگیری آزمایش

 .دهد
 

 

 رشت- ، وژیه دانشجویان زپشکیانگل شناسی و اقرچ شناسی زپشکیجدول زمانبندی اراهئ ربانهم ردس 
   شنبه   روز اهی    1021 –20   سال تحصیلی اول نیمسال

روش اهی  دمرس موضوع جلسه ساعت اتریخ ردیف
 آموزش

کاانت  ام
 مورد نیاز

رعهص  
 آموزش

کاریس، مقدهم  10-12  11/6/1021 1  کالسلپ اتپ  ، سخنرانی و رپسش  دکتررشیفدینیانگل شناسی،  آس



 ویدئو رپوژکتور و اپسخ رتیکوسفال و رکمهای قالبدار 
 یم تعطیل رس  10-12 06/6/1021 0

3 
 0نماتوداهی روده ای  10-12  0/7/1021

)رتیکواستروژنیلوس، 
 استروژنیلوئیدس، اکسیور(

سخنرانی و رپسش  دکتررشیفدینی
 و اپسخ

لپ اتپ  ، 
 ویدئو رپوژکتور

 کالس

0 
نماتوداهی نسجی  )رتیشین، فیلراه،  10-12  1/7/1021

 دکتررشیفدینی رداکونکولوس(
سخنرانی و رپسش 

 و اپسخ
لپ اتپ  ، 
 ویدئو رپوژکتور

 کالس

5 
16/7/1021

  
رتماتوداهی کبدی مقدهم رتماتوداه،  10-12

 ارشفیدکتر )افسیوال، دیکروسلیوم( 
سخنرانی و رپسش 

 و اپسخ
لپ اتپ  ، 
 ویدئو رپوژکتور

 کالس

6 
03/7/1021

  
 رتماتوداهی   اداهم رتماتوداهی کبدی،  10-12

 ارشفیدکتر  و رتماتوداهی  ریویروده ای  
سخنرانی و رپسش 

 و اپسخ
لپ اتپ  ، 
 ویدئو رپوژکتور

 کالس

سخنرانی و رپسش  ارشفیدکتر رتماتوداهی خونی   )شیستوزومااه( 10-12  32/7/1021 7
 و اپسخ

لپ اتپ  ، 
 ویدئو رپوژکتور

 کالس

8 
 تنیاساژیناات، سولیوممقدمات سستوداه،  10-12  7/8/1021

کا  ارشفیدکتر و آسیاتی
رپسش سخنرانی و 

 و اپسخ
لپ اتپ  ، 
 ویدئو رپوژکتور

 کالس

سخنرانی و رپسش  ارشفیدکتر و مولتی سپس کیست هیداتیک 10-12  10/8/1021 1
 و اپسخ

لپ اتپ  ، 
 ویدئو رپوژکتور

 کالس

 کالسلپ اتپ  ، رپسش سخنرانی و  ارشفیدکتر)هیمنولپیس انان، دیپیلیدیوم   0سستوداه  10-12  01/8/1021 12



 ویدئو رپوژکتور و اپسخ کانینوم، دیفیلوبورتیوم(

11 
08/8/1021

  
کلیات تک یاخته شناسی،  آمیب  10-12

 محمودی دکتر اهی روده ای و آزازدی
سخنرانی و رپسش 

 و اپسخ
لپ اتپ  ، 
 ویدئو رپوژکتور

 کالس

سخنرانی و رپسش  محمودیدکتر و ارداری تناسلی اتژکداران روده ای 10-12  5/1/1021 10
 و اپسخ

لپ اتپ  ، 
 ویدئو رپوژکتور

 کالس

سخنرانی و رپسش  محمودیدکتر کوکسیدیااهی روده ای 10-12  10/1/1021 13
 و اپسخ

لپ اتپ  ، 
 ویدئو رپوژکتور

 کالس

سخنرانی و رپسش  محمودی دکتر  لیشمانیوز      10-12  11/1/1021 10
 و اپسخ

لپ اتپ  ، 
 ویدئو رپوژکتور

 کالس

سخنرانی و رپسش  محمودی دکتر ماالریا  10-12  06/1/1021 15
 و اپسخ

لپ اتپ  ، 
 ویدئو رپوژکتور

 کالس

سخنرانی و رپسش  محمودی دکتر توکسوپالسموز  و بازبیوز 10-12  3/12/1021 16
 و اپسخ

لپ اتپ  ، 
 ویدئو رپوژکتور

 کالس

سخنرانی و رپسش  آرذیدکتر حشره شناسی 10-12  12/12/1021 17
 و اپسخ

اتپ  ، لپ 
 ویدئو رپوژکتور

 کالس

 

 

 

 



رد صورتی هک مطالعه -منابع اصلی ردس) عنوان کتاب، انم نویسنده، سال و محل انتشار، انم انرش، شماره فصول یا صفحات مورد نظررد این ردس
 همه کتاب یا  همه مجلدات  آن هب عنوان منبع رضوری نباشد(

گاه علوم زپشکی تهران، تک یاخته شناسی زپشکی، تألیف دکتر  -1 اردیسیان، دکتر رضائیان، دکتر رقبانی، دکتر کشاورزو دکتر محبعلی، انتشارات دانش
1310 

گلی رد اریان -0  1313دکتر اسماعیل صائبی،  -جلد دوم -بیماریهای ان
کاران، چاپ  -3  1310اقرچ شناسی زپشکی جامع، تألیف  دکتر رفیده زینی و هم
گاه تهران، اتلیف ام رسویس، رتجمه دکتز زعیم، دکتر صائبی و دکتر سیدی رشتیحشره شناسی زپشکی  -0  1310، انتشارات دانش
 ربای مطالعه بیشتر انگل شناسی زپشکی  ، مارکل ،و وگ ، مبحث  تک یاخته شناسی و حشره شناسی زپشکی -5
 

کاانت آموزشی   ام
 - لپ تاپ، ویدئو پروژکتور 

 رمبوط هب ره ارزشیابی:رم انحوه ارزشیابی دانشجو و ب
 الف(  رد طول رتم                                                                                        ب(  اپیان دوره

 ساعت اتریخ نمره روش آزمون
01/8/1021 7 نماتوداه و رتماتوداه –میان رتم   13-10 

  طبق ربانهم آموزش 13 سستوداه و تک یاخته شناسی -اپیان رتم



 
 مقررات و انتظارات از دانشجو: )توسط رگوه تعیین می رگدد(

 ره دانشجو طی دوره ملزم هب رعایت مقررات آموزشی  هب رشح  زری است:
 رعایت حسن اخالق و شئوانت اسالمی 
 - حضور هب موقع رد کالس ردس 


