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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:
پزشکی انگل شناسی  –کارشناسی ارشد تحصیلی:يرشتهو مقطع 

-2و1پزشکی تک یاخته شناسی یش نیاز:پعملی:دنوع واح2تعداد واحد:کارورزينام درس:
2و1پزشکی کرم شناسی

در مراکز تشخیص طبی ها آزمایشگاه: مکان برگزاريهفته تمام وقت 4زمان برگزاري کالس:
بیمارستانی و مراکز تحقیقاتی 

دکتر فاطمه طباطباییمسئول درس:5تعداد دانشجویان:
(لطفا شرح دهید)شرح دوره:

و مراکز تحقیقاتیبصورت کارآموزي در بیمارستانها طبی ارتقاء توانمندیهاي دانشجو در آزمایشگاههاي تشخیص
و ارتبـاط بـا بقیـه بخشـهاي     و چگـونگی بکـارگیري آنهـا   انگل شناسی آزمایشگاه ارائه  اصول روشهاي عملی کار در 

آزمایشگاه  

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
در روشهاي تشخیصی آزمایشگاهی بیماریهاي انگلی و رشته هاي وابستهملی عکسب مهارت و تجربه 

رت بکارگیري و انجام آنهااآشنائی دانشجو با روشهاي تشخیصی و مه
بالینی با آزمایشگاه از مرحله نمونه گیري تا تشخیص مختلف آشنایی دانشجو با نحوه همکاري بخشهاي 

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

که است ویژهتري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصیاهداف بینابینیاصلی برنامه را نشان می دهد.
).انددر واقع همان اهداف رفتاري 

ر پایان این درس :دانشجو باید د
را بداند.به آزمایشگاه یا در صورت لزوم نگهداري نمونه ها نمونه نحوه نمونه برداري و انتقال 

آزمایشگاهی باشد.روشهاي مختلف تشخیصی آشنا با 
باشد.آشنا با چالشهاي پیش رو در تکنیکهاي جدید 

را بیان کند .کاربرد انواع روشهاي استاندارد قدیمی و جدید ،روشهاي مولکولی و... 

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

ــر  )PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(*بحث گروهی ــی بـ ــادگیري مبتنـ یـ
)TBLتیم(
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-----------------(لطفاً نام ببرید)سایر موارد

(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو:
آزمایشگاه همراه بخشهاي مختلف و مخصوصا عفونی بیمارستان بخشهاي مختلف و به موقع در کوشا و فعال حضور 

با مسئولیت پذیري 
بیان شده تحقیق و حل مسائل 

ارائه گزارش کار در کالسهاي عملی 
سرفصل دروس در س مباحث ذکر شده آمادگی نسبی قبلی بر اسا

توسط استاد مربوطه ارائه سمینار بر اساس مباحث تعیین شده 
وسایل کمک آموزشی:   

*پروژکتور اسالیدخته و گچت*وایت برد
--------------لطفاً نام ببرید)(سایر موارد

(از نمره کل):درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد---35---آزمون پایان ترم*نمرهدرصد------آزمون میان ترم 

نمرهدرصد-55----شرکت فعال در کالس *نمرهدرصد---10--انجام تکالیف *
----------ببرید) ناملطفاً سایر موارد (

نوع آزمون
ــحیحجور کردنیايچندگزینه*پاسخ کوتاه*تشریحی -صــــــ

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

:(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
:منابع انگلیسی-

Manual of  clinical microbiology.patrick R.murray,ASM press.Latest
edition

Diagnostic Microbiology, Koneman, Latest edition

منابع فارسی:
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تشخیص انگل ها در انگل شناسی پزشکی ،آقاي دکتر محمد جواد غروي اي تکنیکه


