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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(ظريند:نوع واح3تعداد واحد:1تک یاخته شناسی نام درس: 
15- 10:ساعتیکشنبه:روززمان برگزاري کالس: تک یاخته شناسی پزشکی مقدماتییش نیاز:پ

دکتر احمد رضا معمارمسئول درس:3تعداد دانشجویان:اتاق کنفرانس گروهمکان برگزاري:
دکتر بدیر زاده-دکتر رفیعی-ر رزمجودکت-دکتر معمارمدرسین (به ترتیب حروف الفبا):

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

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

فولوژي و سیر تکاملی، راه هاي انتقال ، بیماریزایی، روش هاي تشخیص آزمایشگاهی، اصول بین انسان و حیوانات، مر
بیماري هاي تک یاخته ايپیشگیري و کنترل، درمان

نقش تک یاخته هاي حیوانات به عنوان مدل در مقایسه با تک یاخته هاي بیماریزا براي انسان 

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

نگهداري و کشت تک یاخته هاي دستگاه گوارش و تناسلی
روش هاي تشخیص آزمایشگاهی بیماري ها و عفونت هاي تک یاخته اي با استفاده از روش هاي متداول و فن آوري 

هاي جدید

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
تک یاخته هاي عامل ایجاد بیماري در انسان و عفونت هاي مشترك بین انسان و یادگیري جنبه هاي نظري و عملی 

حیوان
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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 ویژهتري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصیاهداف بینابینیدهد.

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

را فرا گرفته و توضیح دهد:

آمیب هاي دستگاه گوارش انسان و حیوانات-
آمیب هاي آزادزي-
تاژکداران و مژه داران دستگاه گوارش و تناسلی-
میکروسپوریدیاها-
توکسوپالسما-
رك بین انسان و حیواناتسایر کوکسیدیا هاي بیماري زا براي انسان و مشت-
مطالعه میکروسکوپی و رنگ آمیزي تک یاخته هاي روده اي-

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:
حضور فعال در کالس هاي نظري و عملی

اعالم نظر در خصوص سواالت مطرح شده از طرف اساتید
مباحث مطرح شده توسط اساتیدارائه سمینار بر اساس 

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

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

نمرهدرصد10شرکت فعال در کالس نمرهدرصد10انجام تکالیف 
----------ببرید) ناماً لطفسایر موارد (
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نوع آزمون
-صــحیحجور کردنیايچندگزینهپاسخ کوتاه▄تشریحی

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

:(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
1- Markell & Voge's. Medical Parasitology (last edition).

2- Topley & Wilson's. Microbiology and microbial infections (last edition).

آخرین چاپ-) تک یاخته شناسی پزشکی تالیف اساتید دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران3

ارائهي درس کلیات  جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

دکتر رزمجوکلیات تک یاخته شناسی 1
فیعیدکتر رتک یاخته هاي روده اياهمیت2
دکتر رزمجوآمیب هاتاکسونومیوخصوصیات کلی3
دکتر رزمجوانسانآمیب هاي دستگاه گوارش4
دکتر رزمجوهیستولیتیکا انتاموبادیسپار وباونتاما5
بدیرزادهدکتر حیواناتآمیب هاي دستگاه گوارش6
دکتر رزمجوبالستوسیستیس7
دکتر رزمجوهاي با زندگی آزادآمیب8
محیط هاي کشت تک یاخته هاي دستگاه گوارش و تناسلی و 9

نحوه نگهداري تک یاخته ها در آزمایشگاه
دکتر رزمجو

دکتر معمارحفره اي، مژه داران–روده ايتاژکداران 10
دکتر معماراپی کمپلکساکلیات 11
دکتر معمارکریپتوسپوریدیومرا، سیکلوسپوایزوسپورا ، سارکوسیستیس، 12
بدیرزادهدکتر هاي حیوانییاکوکسید13
دکتر معمارمیکروسپوریدیاها14
رزادهیبددکترتوکسوپالسما15
روش هاي تهیه مطالعه، میکروسکوپی و رنگ آمیزي 16

تک یاخته هاي روده اي
یعیرفدکتر 

مدرسین واحد درسی تمامی سمینار17


