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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  -دکترا حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

                 2و 1تک ياخته شناسی  یش نیاز:پ                 تک ياخته شناسی پیشرفته کاربردی و تحقیقینام درس: 

  (5/1عملی  -(5/0نظری )د: نوع واح  2  تعداد واحد:

       گروهو آزمايشگاه های اتاق کنفرانس  مکان برگزاري:               15-10 :ساعت شنبه دو: روززمان برگزاري كالس: 

  الهام رزمجودکتر  مسئول درس:     3 تعداد دانشجویان:

 ار دکتر معم، دکتر طباطبايی، دکتر رزمجودکتر اخالقی، دکترحديقی،  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 ساعت( 9واحد ) 5/0الف( نظری 

 تک یاخته اياهمیت بیمار هاي 

 شگاهیدر آزما ياروده يهااختهیتک  يجداساز يهاروش

 ایضد ماالر باتیمقاومت آنها نسبت به ترك تیو وضع ایماالر ییمقاومت دارو

 ایضد ماالر ينسبت به داروها ومیپالسمود يهاگونه تیحساس زانیم نییتع يهاو روش ایماالر كشت

 شگاهیدر آزماو توكسوپالسما  تاژكدارن خون و نسج  يهاگونه يو نگهدار يجداساز يهاروش

 نادر در انسان يااختهیتک  يهاانگل

 یانگل يهاواكسن یابیو ارز هیته يهاو روش اصول

 هاانگل یشگاهیآزما صیجهت تشخ یمولکول يهااز روش استفاده

 آنها تشخیص میکروسکوپی تک یاخته ها با استفاده از خصوصیات مرفولوژیکی و بیومتري

 عفونت هاي انگلی تک یاخته اي نوپدید و باز پدید و تشخیص آزمایشگاهی آنها

 

 ساعت( 51واحد ) 1ب( عملی 

 عملیات آزمایشگاهی مربوط به مطالب تدریس شده در درس نظري

 توسط دانشجو يا اختهیتک  يها يماریب نهیپروزه در زم کی يانتخاب و اجرا

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 یادگیري تکنیک هاي عملی، كاربردي و پیشرفته مورد استفاده در بررسی هاي پژوهشی تک یاخته شناسی

 

 بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(اهداف 

نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر است و محورهاي  كه است هدف كلی به اجزاي تخصصی شکستن)منظور

ست كه ا ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی می دهد. اهداف بینابینیاصلی برنامه را نشان 

 (.در واقع همان اهداف رفتاري اند
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، شگاهیدر آزما ياروده يهااختهیتک  يجداساز يهاروش، يا اختهیتک  يها ماریباهمیت  دانشجو باید در پایان 

 زانیم نییتع يهاو روش ایماالر كشت، ایضد ماالر باتیمقاومت آنها نسبت به ترك تیو وضع ایماالر ییدارو مقاومت

تاژكدارن  يهاگونه يو نگهدار يجداساز يهاروش، ایضد ماالر ينسبت به داروها ومیپالسمود يهاگونه تیحساس

 یابیو ارز هیته يهاو روش اصول، نادر در انسان يااختهیتک  يهاانگل، شگاهیدر آزماو توكسوپالسما خون و نسج 

تک  یکروسکوپیم صیتشخ، هاانگل یشگاهیآزما صیجهت تشخ یمولکول يهااز روش استفاده، یانگل يهاواكسن

و  دیاز پدو ب دینوپد يا اختهیتک  یانگل يها عفونت، آنها يومتریو ب یکیمرفولوژ اتیها با استفاده از خصوص اختهی

 گرفته و توضیح دهد.را فرا  آنها یشگاهیآزما صیتشخ

 های تدريس:شیوه

 ▄پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزي شده  ▄ سخنرانی

 (TBLیادگیري مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله)  ▄بحث گروهی

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

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 فعال در كالس هاي نظري و عملیحضور 

 انتخاب و اجراي یک پروزه در زمینه بیماري هاي تک یاخته اي

 ارائه نتایج پروژه بصورت سمینار 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

  ▄پروژكتور اسالید  خته و گچت ▄ وایت برد

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

 نمره کل( )از :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 70  آزمون پایان ترم      درصد نمره ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد 10شركت فعال در كالس                   نمره   درصد 20 كیفیت پروژه

 ----------ببرید(  ناماً سایر موارد )لطف

 نوع آزمون

 -صحححیح         جور كردنی                ايچندگزینه           پاسخ كوتاه▄      تشریحی

  غلط

 عملی آزمايشگاهی:  )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 
1- Gillespie SH, Hawkey PM. Medical Parasitology: A Practical Approaches. Oxford 

University press. Last edition. 

2- Herbert M Gilles. Protozoal Diseases, Arnold LTD. Last edition. 

3- Topley& Wilsons. Microbiology and Microbial infections. Last edition. 

4- Larry&Roberts and John Janovy TR. Foundations of Parasitology. McGrow Hill.   



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

توسعه آموزش علوم پزشکيمرکز مطالعات و   

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 3 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد  عنوان مطالب جلسه

 دکتر رزمجو ایهای تک ياختهاهمیت بیماری 1

مقاومت دارويی ماالريا و وضعیت مقاومت آنها نسبت به ترکیبات ضد  2

 ماالريا
 دکتر طباطبايی

های پالسموديوم های تعیین میزان حساسیت گونهکشت ماالريا و روش 3

 نسبت به داروهای ضد ماالريا
 دکتر طباطبايی

و های تاژکدارن خون و نسج های جداسازی و نگهداری گونهروش 4

 در آزمايشگاهتوکسوپالسما 
 دکتر حديقی

 دکتر حديقی های سرولوژی در تشخیص آزمايشگاهی لیشمانیوزهااصول روش 5

جهت تشخیص آزمايشگاهی  IFAو   ELISAهایژناصول تهیه آنتی 6

 لیشمانیوز احشائی
 دکتر حديقی

 دکتر معمار ای نادر در انسانتک ياخته هایانگل 7

 دکتر معمار های انگلیهای تهیه و ارزيابی واکسناصول و روش 8

 دکتر رزمجو هاهای مولکولی جهت تشخیص آزمايشگاهی انگلاستفاده از روش 9

 اتیها با استفاده از خصوص اختهيتک  یکروسکوپیم صیتشخ 10

 آنها یومتریو ب یکيمرفولوژ
 اخالقیدکتر 

ژن توکسوپالسما و آزمايش آنها به روش نحوه تهیه آنتی 11

 مستقیمايمونوفلئورسانس غیر
 دکتر طباطبايی

 دکتر رزمجو ای در آزمايشگاههای رودههای جداسازی تک ياختهروش 12

 صیو تشخ ديو باز پد دينوپد یا اختهيتک  یانگل یعفونت ها 13

 آنها یشگاهيآزما
 دکتر معمار

 دکتر معمار ارائه نتايج پروژه ناریسم 14

 دکتر حديقی ارائه نتايج پروژه ناریسم 15

 دکتر رزمجو ارائه نتايج پروژه ناریسم 16

 طباطبايی دکتر ارائه نتايج پروژه ناریسم 17

 تمامی مدرسین امتحان 

 


