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

انگل شناسی و قارچ شناسی گروه آموزشی:پزشکی دانشکده:

انگل شناسی  –کارشناسی ارشد تحصیلی:يرشتهو مقطع 
ملیع- نظري د:نوع واح3تعداد واحد:2تک یاخته شناسی نام درس: 

پزشکی مقدماتیتک یاخته شناسی یش نیاز:پ
سالن مکان برگزاري: 15الی 8:ساعتدوشنبه - :زمان برگزاري کالس: روز

گروهو آزمایشگاه شورا
دکتر فاطمه طباطباییمسئول درس:5تعداد دانشجویان:

دکتر رامتین حدیقی–دکتر فاطمه طباطبایی مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):
(لطفا شرح دهید)شرح دوره:

تـک یاختـه اي   رونـد بیماریهـاي انگلـی    در طـی هـا  در این درس دانشجو باید با فرایند تک یاخته 
،شاخص هاي بیماریهاي انگلی تک یاخته اي و روشهاي پایه در تک یاخته شناسی آشنا گردد. 

ین مقاومـت دارویـی و   این درس به منظور کسب تواناییهاي الزم جهت آمـوختن ، تشـخیص ، تعیـ   
می و ایمونولوژي و سرولوژي عفونتهاي تک یاخته اي اهمیت تک یاخته ها در پزشکی و دامپزشکی 

باشد .

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
درك و آشنایی دانشجو با اصول کلی و طبقه بنـدي تاژکـداران خـونی و نسـجی و ارتبـاط آنهـا بـا        

اهمیت ایمونولوژي و سرولوژي تاژکداران خونی و نسجی ، انسانی و دامی همچنینبیماریهاي انگلی 
.می باشدماالریا درتعیین مقاومت دارویی

(در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 
نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر کهاستهدف کلی به اجزاي تخصصیشکستنمنظور(

قابل تقسیم شدن به اجزاي اهداف بینابینین می دهد.و محورهاي اصلی برنامه را نشااست 
).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است ویژهتري به نام اهدافاختصاصی

دانشجو باید در پایان این درس :
کلیات و طبقه بندي تاژکداران خون و نسج را بیان کند .

.نام ببرد تاژکداران خون و نسج انسانی و حیوانی را
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د روشهاي مولکولی در تاکسونومی و تشخیص آزمایشگاهی تاژکداران خون و نسج را کاربر
.دتوضیح ده

مقاومت دارویی و تعیین حساسیت دارویی  در ماالریا را شمارش انگل ماالریا ، اهمیت 
تحلیل کند .

ایمونولوژي و سرولوژي عفونتهاي تک یاخته اي را توضیح دهد .
در پزشکی و دامپزشکی تبیین کند .لریا راایاهمیت بابزیا و ت

را توضیح دهد.اهمیت تیره هاي هموپروئیدي و لکوسیتوزوئیدي

هاي تدریس:شیوه
*پرسش و پاسخ*سخنرانی برنامه ریزي شدهسخنرانی

یــادگیري مبتنــی بــر )PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(*بحث گروهی
)TBLتیم(

-----------------ید)(لطفاً نام ببرسایر موارد

(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو:
بصورت کوشا و فعال انجام تکالیف تعیین شده –و مباحث آنتئوري و عملی حضور فعال در کالس 

-
سرفصل در آمادگی نسبی قبلی بر اساس مباحث ذکر شده –ارائه گزارش کار در کالسهاي عملی 

براي شرکت در بحثهاي مطرح شده در کالس دروس 
توسط استاد مربوطه ارائه سمینار بر اساس مباحث تعیین شده 

جستجو در پایگاههاي اطالعاتی به منظور دستیابی به مقالت جدید در هر مبحث

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

--------------د)لطفاً نام ببری(سایر موارد

(از نمره کل):درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
درصـد ---70---آزمون پایان ترم*نمرهدرصد------آزمون میان ترم 

نمره
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-10----شرکت فعـال در کـالس   *نمرهدرصد---20--انجام تکالیف *
نمرهدرصد

----------ببرید) ناملطفاً سایر موارد (
ی بصورت ایستگاهی از نمونه هاي میکروسکوپی انجام می شود .آزمون عمل

نوع آزمون
ــحیحجور کردنیايچندگزینه*پاسخ کوتاه*تشریحی -صــــ

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

(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
ed, 2006th9Markell and Voges ,arasitology ,Medical P:منابع انگلیسی-

Foundation of Parasitology,8 Edhtion.Larry s.roberts,John
janovy.jr,Gerald d.schmldt,2009
Diagnostic Medical Parasitology, 5Edition,Lynne shore
Garcia,2007
Parasitology for Medical and clinical laboratory professionals,John
w.Ridley,2012

Web of science,Pubmed
اینترنتی 

بیماریهاي  تک یاخته اي انگلی در ایران ،اسماعیل صائبیمنابع فارسی:

رضاییان،دکترمهديادریسیان،دکترمصطفیدکترغالمحسینمولفینپزشکیشناسییاختهتک
محبعلیقربانی،دکترکشاورز،دکترمهدي
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ارائهي درس کلیات  جدول هفتگی

استادمطالب جلسه 
آقاي دکتر حدیقیکلیات و طبقه بندي تاژکداران خون و نسج 1
آقاي دکتر حدیقیلیشمانیاي انسانی 2
آقاي دکتر حدیقیلیشمانیاي حیوانی 3
کاربرد روشهاي مولکولی در تاکسونومی و تشخیص 4

لیشمانیوز 
آقاي دکتر حدیقی

آقاي دکتر حدیقیتریپانوزوماي انسانی 5
آقاي دکتر حدیقیتریپانوزوماي حیوانی 6
دکتر طباطبایی خانم انگل هاي ماالریاي انسانی 7
دکتر طباطباییخانم انگل هاي ماالریاي حیوانی 8
دکتر طباطباییخانم مقاومت دارویی در ماالریا و اهمیت آن وشمارش انگل 9
دکتر طباطباییخانم تعیین حساسیت دارویی در ماالریا روشهاي10
دکتر طباطباییخانم تیره هاي هموپروئیدي و لکوسیتوزوئیدي 11
کتر طباطباییخانم دبابزیا و تایلریا و اهمیت انها در پزشکی و دامپزشکی 12
دکتر طباطباییخانم ایمونولوژي و سرولوژي تک یاخته ها 13
ساتیداسمینار 14
اساتیدسمینار 15


