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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 -دکتریحصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 یش نیاز:پ  (2) نظری د:نوع واح                     2 تعداد واحد:            فیزيولوژی انگلها نام درس: 

 21-22 :ساعت شنبه چهار: روززمان برگزاري كالس: 

 فاطمه طباطبايیدکتر  مسئول درس:  3 تعداد دانشجویان:       اتاق کنفرانس گروه مکان برگزاري:

 ،دکتر طباطبايیرزمجودکتر ، معمار، دکترحديقیدکتر ، اخالقیدکتر  مدرسین:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 ساعت( 43واحد ) 2الف( نظري 

 فیزیولوژي تک یاخته ها و كرمهاي انگلی  

قاب  مت روابط  -تولید مث    –انواع حركت   –متابولیساا     -و تعریف : كلیات شااام  فیزيولوژی تک ياخته ها 

 انگ  و میزبان  

شاام  : اززاي فرا سااختنانی و فیزیولوژي كوتیکولد دستگاگ گوار، د دستگاگ تساسلی د دستگاگ   فیزيولوژی کرمها 

 كشت و نگهداري كرمها در شرایط -تغذیه و متابولیس  هیدروكربن ها دچربیهاد پروتئین ها -دفعید عصایی د عالالنی 

 ان یابی د ورود و استقرار كرمها در میزبان   د میزب انتقال فیزیولوژي بقاء د –درون تسی و برون تسی 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

عام  ایجاد بیناري در انسااان و عنونت هاي مشااتر   يفیزیولوژي تک یاخته ها و كرمهایادگیري زسیه هاي نظري 

 اتبین انسان و حیوان

 

 بینابینی )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(:اهداف 
نسیت به اهداف كلی روشن تر و شناف تر است و محورهاي اصلی برنامه را نشان می  كه است هدف كلی به اززاي تخصصی شکستن)مسظور

 (.است كه در واقع هنان اهداف رفتاري اند ویژگ تري به نام اهدافقاب  تقسی  شدن به اززاي اختصاصی دهد. اهداف بیسابیسی

 

لید مث  تو  –انواع حركت   –متابولیس     -و تعریف كلیات  د تک یاخته ها در مورد فیزیولوژي دانشجو باید در پایان

. هنچنین در رابطه با میحث فیزیولوژي كرمها اززاي فرا را فرا گرفته و توضااید دهدمتقاب  انگ  و میزبان  روابط  -

تغذیه و  -عالالنی سااختنانی و فیزیولوژي كوتیکولد دساتگاگ گوار، د دساتگاگ تساسالی د دساتگاگ دفعید عصایی د      

 –كشااات و نگهداري كرمها در شااارایط درون تسی و برون تسی  -متاابولیسااا  هیادروكربن ها دچربیهاد پروتئین ها  

 انتقالد میزبان یابی د ورود و استقرار كرمها در میزبان  را فرا گرفته و توضید دهد. فیزیولوژي بقاء د

 

 های تدريس:شیوه

 *پرسش و پاسخ    *ریزي شدگسخسرانی برنامه   * سخسرانی

 (TBLیادگیري میتسی بر تی )  (PBLیادگیري میتسی بر ح  مسئله)  *بحث گروهی

 ----------------- )لطناً نام بیرید( سایر موارد
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 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 و بحث هاي گروهی  ينظر يحالور فعال در كالس ها

 دینظر در خصوص سواالت مطرح شدگ از طرف اسات اعالم

 دیبر اساس میاحث مطرح شدگ توسط اسات ساریسن ارائه

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   ▄ پروژكتور اسالید  خته و گچت  ▄ وایت برد

 --------------بیرید(  سایر موارد  )لطناً نام

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   ننرگ درصد 08     آزمون پایان ترم*   درصد ننرگ ------آزمون میان ترم 

 ننرگ درصد 18شركت فعال در كالس *   ننرگ  درصد 18 انجام تکالیف *

 ----------بیرید(  ناماً سایر موارد )لطن

 

 نوع آزمون

غلط -صحید زور كردنی           ايچسدگزیسه       پاسخ كوتاگ     ▄ تشریحی
  

   )لطنا نام بیرید(: سایر موارد

  

 

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 

1) Markell & Voge's. Medical Parasitology (last edition). 
2) Muller R. Worms and Human Diseases. CAB International (last edition) 

3) Gillespie&Person. Principle and Practice of Clinical Parasitology. John Willy 

$Sons Ltd. 

4) Garcia LS. Diagnostic Medical Parasitology. ASM press 

5) Biochemistry and Molecular Biology of  Parasites 

6) Joseph Marr and Miklos Muller.Academic Press INC,(Last edition) 

 و مولکولی تالیف فريدون باقری آخرين چاپمبانی زيست شناسی سلولی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد  عنوان مطالب جلسه

 حديقیدکتر فیزيولوژی سلول  2

 دکتر حديقی فیزيولوژی تولید مثل در تک ياخته ها 2

 دکتر حديقی متابولیسم تک ياخته ها 3

 دکتر معمار تغذيه تک ياخته ها 4

 دکتر معمار در تک ياخته هادفع  5

 دکتر رزمجو انواع حرکت تک ياخته ها 6

حرکت تاژک و مژه ،مکانیسم مولکولی و مقايسه حرکتهای  7

 تاژکی و مژکی 

 دکتر رزمجو

 دکتر طباطبايی فیزيولوژی کوتیکول در کرمها 8

 دکتر طباطبايی دستگاه گوارش دستگاه دفعی فیزيولوژی  9

 دکتر اخالقی دستگاه تناسلی فیزيولوژی  21

 دکتر اخالقی  دستگاه عصبی و عضالنی فیزيولوژی  22

 تغذيه و متابولیسم کربوهیدرات چربی پروتئین در کرمها  22

 

 دکتر طباطبايی

 دکتر اخالقی  فیزيولوژی دستگاه دفعی  23

 دکتر معمار کشت و نگهداری کرمها 24

فیزيولوژی بقاء، انتقال، میزبان يابی، ورود و استقرار کرمها در  52

 میزبان 

 

 دکتر معمار

 دکتر رزمجو روابط متقابل انگل ومیزبان 26

 درساساتید  امتحان 27

 


