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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71: )برای یک دوره درس کامل     

 

   انگل شناسی و قارچ شناسی گروه آموزشی:          پزشکی دانشکده:

 انگل شناسی -دکتریحصیلی:ت یرشتهو مقطع 

-(1) نظری د:نوع واح                     2 تعداد واحد:             ايمونوپارازيتولوژی کاربردینام درس: 

 8-10 :ساعت شنبه يک : روززمان برگزاري كالس:  یش نیاز:پ  (1عملی)

 فاطمه طباطبايیدکتر  مسئول درس:  3 تعداد دانشجویان:       اتاق کنفرانس گروه مکان برگزاري:

 ،دکتر طباطبايیرزمجودکتر ، معمار، دکترحديقیدکتر ، دکتر اخالقی مدرسین:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

   ساعت( 11واحد ) 1الف( نظري 

بررسممی  ومکانیسممآ هنها و كاربرد تسمم هاي سممرولوژیکی و ایمونولوژیکی در تشمم ی   ، یایمونولوژي بیماریهاي انگل

 بیماریهاي انگلی  

ادي مبانی نظري  تی راسیون هن ی ب رایج در انگل شناسی، ن با توجه به هزمونهايژ: واكنش هن ی بادي و هن ی  نظري 

 سمممنجش مبانی نظري تهیه برخی معرفهاي ایمونولوژي، ، ي ایمونولوژيكن رل كیفی و اسممم اندارد كردن تسممم ها، 

در  انیسآ ایمنیمک نها در تش ی  بیماریهاي انگلی ،ایمونوگلوبولینها در بیماریهاي انگلی ،تس هاي پوس ی و كاربرد ا

هاي فاسیوال ، شیس وزوما ، كیست هیداتید ،الرو ، لیشمانیا ،ناس یاردیا، تریکومو، ژ ، توكسوپالسمابرابر پالسممودیوم  

روشممهاي تشمم ییممی ایمونولوژیکی ،كاربرد   همچنین  ، تک یاخ ه هاي روده اي و اعضممات تناسمملی، همیبیاز  مهاجر

 بیماریهاي انگلی .ی در تش ی  ک هاي ایمونولوژیکی و سرولوژیتس

HLAtyping فلوسای وم ري ،  

 ساعت(43واحد )1ب( عملی 

 عملیات هزمایشگاهی مربوط به مطالب تدریس شده در دروس نظري 

 هوري فن و م داول هاي روش از اس فاده با انگلی ها بیماري هزمایشگاهی تش ی  هاي روش

 جدید هاي

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 و عملی ایمونولوژي بیماریهاي انگلی یادگیري جنبه هاي نظري 

 

 بینابینی )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(:اهداف 
نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر است و محورهاي اصلی برنامه را نشان می  كه است هدف كلی به اجزاي ت ییی شکس ن)منظور

 (.است كه در واقع همان اهداف رف اري اند ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیآ شدن به اجزاي اخ یاصی دهد. اهداف بینابینی

 

، مکانیسمآ هنها و كاربرد تسم هاي سرولوژیکی و ایمونولوژیکی در    یایمونولوژي بیماریهاي انگل دانشمجو باید در پایان 

 -مانیوزلیشمم -تریکومونیازیس -ژیاردیاز_همیبیاز  -توكسمموپالسممموز -)ماالریاتشمم ی  و بررسممی بیماریهاي انگلی 

ا ررا ف الروهاي مهاجر و تک یاخ ه هاي روده هاي و تناسلی –كیست هیداتید  -شمیسم وزومیازیس    -فاسمیولیازیس  

 گرف ه و توضیح دهد.
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 های تدريس:شیوه

 *پرسش و پاسخ    *س نرانی برنامه ریزي شده  * س نرانی

 (TBLیادگیري مب نی بر تیآ)  (PBLیادگیري مب نی بر حل مسئله)  *بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 بحث هاي گروهی عملی ، و  ينظر يحضور فعال در كالس ها

 دینظر در خیوص سواالت مطرح شده از طرف اسات اعالم

 دیبر اساس مباحث مطرح شده توسط اسات ناریسم ارائه

 ارائه گزارش كار عملی 

 وسايل کمک آموزشی:   

   ▄ پروژك ور اسالید    ه و گچت  ▄ وایت برد

 --------------ببرید(  سایر موارد  )لطفاً نام

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 08     هزمون پایان ترم*   درصد نمره ------هزمون میان ترم 

 نمره درصد 18شركت فعال در كالس *   نمره  درصد 18 انجام تکالیف *

سممواالت تشممریحی ام حان عملی با انجام تسمم هاي  عالوه بر ام حان ك بی بیممورت  –ببرید(  ناماً سممایر موارد )لطف

 --------  ایمونولوژیکی تش ییی انگل شناسی

 

 نوع آزمون

غلط -صحیح جور كردنی           ايچندگزینه       پاسخ كوتاه     ▄ تشریحی
  

   )لطفا نام ببرید(: سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 
1)Practical Immunology by Frank C.Hay .Blackwell Scientific Publication. 

(Last edition) 

2)Manual of Clinical laboratory Immunology 

by:N.R.Rose,J.L.Fabey,H.Friedman et al.Washington D.C(Last edition) 

 

3) Markell & Voge's. Medical Parasitology (last edition). 

4) Topley &Wilson's. Microbiology and microbial infections (last edition). 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد  عنوان مطالب جلسه

 دکتر اخالقی  انواع واکنش آنتی بادی و آنتی ژن در تشخیص انگلها 1

 طباطبايیدکتر تیتراسیون آنتی بادی و کنترل کیفی و استاندارد سازی تستهای ايمونولوژيک  2

 آنتی ژن و کاربرد آن در در روشهای سرولوژيک انواع تهیه  3

 

 معماردکتر

 اخالقیدکتر مکانیسم و کاربرد تستهای پوستی در بیماريهای انگلی  4

ايج رسرولوژی مکانیسم ايمنی در مقابل پالسموديوم  وتستهای آزمايشگاهی  5

 در تشخیص ماالريا 

 دکتر طباطبايی

مکانیسم ايمنی در مقابل توکسوپالسما   وتستهای آزمايشگاهی رايج در  6

 تشخیص آن 

 معماردکتر 

مکانیسم ايمنی در مقابل تک ياخته های روده ای    وتستهای آزمايشگاهی  7

 رايج در تشخیص آن

 رزمجودکتر

 حديقیدکتر مکانیسم ايمنی در مقابل کرمهای روده ای     8

در  رايجسرولوژی مکانیسم ايمنی در مقابل لیشمانیا وتستهای آزمايشگاهی  9

 تشخیص آن

 حديقیدکتر 

 لوژیسرو مکانیسم ايمنی در مقابل فاسیوال هپاتیکا    وتستهای آزمايشگاهی 10

 رايج در تشخیص آن

 دکتر رزمجو

ج رايسرولوژی مکانیسم ايمنی در مقابل شیستوزوماوتستهای آزمايشگاهی  11

 در تشخیص آن

 دکتر رزمجو

یستی س ،سیستی سرکوس بويس ،مکانیسم ايمنی در مقابل کیست هیداتید 12

سیستی سرکوئید   وتستهای    ،کیست  آلوئوالر، سرکوس سلولزه

 هادر تشخیص آنسرولوژی آزمايشگاهی رايج 

 اخالقیدکتر 

وتستهای  احشائی و پوستی مکانیسم ايمنی در مقابل الروهای مهاجر 13

 رايج در تشخیص آنسرولوژی آزمايشگاهی 

 دکتر رزمجو

14 HLA طباطبايیدکتر و موارد استفاده آن در انگل شناسی 

 دکتر رزمجو سمینار  51

 حديقیدکتر  سمینار 16

 دکتر طباطبايی سمینار 17

 دکتر معمار  سمینار 18

 درساساتید  امتحان  

 


