
به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

درسی و آموزشیریزيرنامهواحد ب
(Course Plan) دوره  حطر

1

واحدي)2ساعتی براي یک درس 2جلسه ي 17(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:  

انگل شناسی و قارچ شناسیگروه آموزشی:پزشکیدانشکده:
انگل شناسی-ارشدحصیلی:تيرشتهو مقطع 

)1(عملی-)2(نظريد:نوع واح3تعداد واحد:2کرم شناسی نام درس: 
8- 15:ساعتسه شنبه:زمان برگزاري کالس: روزشناسی پزشکی مقدماتیکرمیش نیاز:پ

دکتر احمد رضا معمارمسئول درس:3تعداد دانشجویان:اتاق کنفرانس گروهمکان برگزاري:
دکتر معماردکتر بدیر زاده، دکتر رفیعی، یقی، دکتر حدمدرسین (به ترتیب حروف الفبا):

(لطفا شرح دهید)شرح دوره:
ساعت)34واحد (2الف) نظري 

هاکرمکلیات انگل شناسی و طبقه بندي 
به ویژه عفونـت هـاي مشـترك    طبقه بندي، اپیدمیولوژي و انتشار جغرافیایی، اهمیت آنها از نظر پزشکی و بهداشتی

مرفولوژي و سیر تکاملی، راه هاي انتقال، بیماریزایی، روش هاي تشخیص آزمایشگاهی، اصـول  بین انسان و حیوانات، 
بیماري هاي کرمیپیشگیري و کنترل، درمان

زا براي انسان هاي بیماريمکرهاي حیوانات به عنوان مدل در مقایسه با کرمنقش 

ساعت)34واحد (1ب) عملی 
ها در نمونه هاي آماده  کرممطالعه میکروسکوپی اشکال مختلف 

هاکرمنگهداري و کشت 
با استفاده از روش هاي متـداول و فـن آوري هـاي    کرمیروش هاي تشخیص آزمایشگاهی بیماري ها و عفونت هاي 

جدید

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
ـ     کرمیادگیري جنبه هاي نظري و عملی  ین انسـان و  هاي عامل ایجاد بیماري در انسـان و عفونـت هـاي مشـترك ب

اتحیوان
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(در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 
و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر کهاستهدف کلی به اجزاي تخصصیشکستنمنظور(

).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است ویژهاهدافتري به نامقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصیاهداف بینابینیدهد.

طبقه بندي، اپیدمیولوژي و انتشار جغرافیایی، اهمیت پزشکی و بهداشتی، مرفولوژي و سیر دانشجو باید در پایان
تکاملی، راه هاي انتقال، بیماریزایی، روش هاي تشخیص آزمایشگاهی، اصول پیشگیري و کنترل و درمان مباحث زیر 

ا فرا گرفته و توضیح دهد:ر
آفازمید ها شامل تریکوریده ها (تریشین و تریکوریس)، کاپیالریا ها و دیکتیوفیما رناله-
(آسکاریس، توکسوکارا و اکسیور)فازمید ها شامل خانواده آسکاریده و اکسیوریده-
)انسانی و حیوانیخانواده آنکیلوستومیده (کرم هاي قالب دار-
نژیلویدهخانواده تریکواسترو-
استرونژیلوئیدس هاي انسانی و حیوانی-
آکانتوسفال ها-آنژیواسترونژیلوس-وكیپ-
و حیوانییانسانيهالریف-
روشهاي رنگ آمیزي و مونته کردن کرمها-
روش هاي آزمایش مدفوع-

هاي تدریس:شیوه
▄پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شده▄سخنرانی

)TBLیادگیري مبتنی بر تیم()PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(بحث گروهی
-----------------(لطفاً نام ببرید)سایر موارد

(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو:
یو عملينظريحضور فعال در کالس ها

دینظر در خصوص سواالت مطرح شده از طرف اساتاعالم
دیاحث مطرح شده توسط اساتبر اساس مبناریسمارائه

وسایل کمک آموزشی:   
▄پروژکتور اسالیدخته و گچت▄وایت برد

--------------ببرید)لطفاً نام(سایر موارد
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(از نمره کل):درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد80آزمون پایان ترمنمرهدرصد------آزمون میان ترم 

نمرهدرصد10شرکت فعال در کالس نمرهدرصد10تکالیف انجام 
----------ببرید) ناماً لطفسایر موارد (

نوع آزمون
ــحیحجور کردنیايچندگزینهپاسخ کوتاه▄تشریحی -صــــــ

غلط
-----------(لطفا نام ببرید)سایر موارد

:طفا نام ببرید)(ل: منابع پیشنهادي براي مطالعه
Markell & Voge's. Medical Parasitology (last edition).

کرم شناسی مولر
دکتر صائبی-بیماري هاي انگلی در ایران بیماري هاي کرمی
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ارائهي درس کلیات  جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

دکتر حدیقیاکلیات و طبقه بندي نماتود ه1
دکتر حدیقیخانواده آسکاریده و اکسیوریده2
دکتر حدیقیخانواده تریکوریده3
دکتر حدیقیانسانی- خانواده آنکیلوستومیده4
بدیر زادهدکتر حیوانی- خانواده آنکیلوستومیده5
دکتر حدیقیآنیزاکیس-توکسوکاراها 6
بدیر زادهدکتر دیکتیوفیما-گناتوستوما7
رفیعیدکتر خانواده تریکواسترونژیلیده8
دکتر معمارانسانیاسترونژیلوئیدس هاي 9
دکتر معماراسترونژیلوئیدس هاي حیوانی10
رفیعیدکتر آکانتوسفال ها-آنژیواسترونژیلوس- پیوك11
رفیعیدکتر تریشین-کاپیالریا12
دکتر بدیر زادهفیلر هاي انسانی13
دکتر بدیر زادهحیوانیفیلر هاي14
دکتر معمارروشهاي رنگ آمیزي و مونته کردن کرمها51

دکتر معمارروش هاي آزمایش مدفوع16
تمامی مدرسین واحد درسیسمینار17


