
 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 1 

 
واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

   انگل شناسی و قارچ شناسی گروه آموزشی:                    پزشکی دانشکده:

 انگل شناسی  -دکترا حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

  (1)عملی  -(1نظری )د: نوع واح      2  تعداد واحد: هیستوپاتولوژی آلودگی های انگلی  نام درس: 

         بافت شناسی         -2و  1تک ياخته شناسی  -2و 1کرم شناسی  یش نیاز:پ

      گروهو آزمايشگاه های اتاق کنفرانس  مکان برگزاري:               11-11 :ساعت شنبه سه : روززمان برگزاري كالس: 

  دکتر احمد رضا معمار مسئول درس:                                                  3 تعداد دانشجویان:

  دکتر معماردکتر خلج زاده،  دکتر اخالقی، مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 ساعت( 11واحد ) 1الف( نظری 

 آلودگی هاي شایع و مهم كرمی و تک یاخته اي در بافت ها

 مکانیسم ایجاد آسیب نسجی

 التهاب و عفونت هاي عمومی

 راكسیون هاي پاتولوژیک در ارگان هاي مختلف

 انگل ها در ارگان هاي مختلف )احشاء و عضالت(آسیب هاي پاتولوژیک 

 (كبد، ریه و طحال) آسیب هاي پاتولوژیک انگل ها در ارگان هاي مختلف

 (رودهآسیب هاي پاتولوژیک انگل ها در ارگان هاي مختلف )مغز و 

 تناسلی-آسیب هاي پاتولوژیک انگل ها در دستگاه ادراري

 خون و مغز استخوانانگل ها در  کیپاتولوژ يها بیآس

 هابافت میکروآناتومی و اشکال نسجی مربوط به انگل هاي تک یاخته اي و بقایاي آنها در 

 بافت هاو بقایاي آنها در  كرمیمیکروآناتومی و اشکال نسجی مربوط به انگل هاي 

 

 ساعت( 33واحد ) 1ب( عملی 

 دیدن نمونه هاي پاتولوژیک مختلف بوسیله میکروسکوپ و تعیین مشخصات آسیب هاي نسجی

 روش هاي تثبیت كردن نسوج جهت كارهاي میکروتومی

 تهیه و رنگ آمیزي مقاطع كرمی يروش ها

 ایجاد آلودگی انگلی در حیوانات آزمایشگاهی و بررسی هیستوپاتولوژي آنها

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 شناسایی و تشخیص ضایعات هیستوپاتولوژي در عفونت هاي انگلی
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 بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(اهداف 

نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر است و محورهاي  كه است هدف كلی به اجزاي تخصصی شکستن)منظور

ست كه ا ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی اصلی برنامه را نشان می دهد. اهداف بینابینی

 (.در واقع همان اهداف رفتاري اند
 

و مهم كرمی و تک یاخته اي در بافت ها، مکانیسججم هاي ایجاد آسججیب  آلودگی هاي شججایع  دانشجججو باید در پایان 

انگل ها در ارگان هاي آسجججیب هاي پاتولوژیک نسججججی، التهاب، راكسجججیون هاي پاتولوژیک در ارگان هاي مختلف، 

تناسججلی، -روده و دسججتگاه ادراري ،مغزمختلف شججامل احشججاء،  عضججالت، كبد، ریه، طحال، خون و مغز اسججتخوان،   

 را فرا گرفته و در بافت هاآناتومی و اشجججکال نسججججی مربوط به انگل هاي تک یاخته اي و كرمی و بقایاي آنها میکرو

 توضیح دهد.

 

 های تدريس:شیوه

 ▄پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزي شده  ▄ سخنرانی

 (TBLیادگیري مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله)  ▄بحث گروهی

 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 حضور فعال در كالس هاي نظري و عملی

 

 وسايل کمک آموزشی:   

  ▄پروژكتور اسالید  خته و گچت ▄ وایت برد

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 05  آزمون پایان ترم         درصد نمره ------آزمون میان ترم 

 ----------ببرید(  ناماً سایر موارد )لطف           نمره  درصد 05 امتحان عملی   

 )عملی آزمایشگاهی ) تشخیص انگل ها و آسیب هاي پاتولوژیک آنها در بافت ها 

 نوع آزمون

 -صججحیح         جور كردنی                ايچندگزینه           پاسخ كوتاه▄      تشریحی

  غلط

 )لطفا نام ببرید(: تشخیص میکروسکوپی آسیبب هاي پاتولوژیکی انگل ها سایر موارد

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 
1- Gutierrete Y. Diagnostic Pathology of Parasitic Infections with Clinical Correlations. 

Lea& Febiger 

2- Meyers Wsayne M. Pathology of Infectious Diseases. Volume 1 Helminthiases  

3- Lea Luna HT. Manual of Histologic Staining methods, Armed forces Institute of 

Pathology. Mac Grow Hill N.Y.   
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 شناسايی مقاطع کرم های انگلی در بافت.ايرج موبدی، غالمرضا مولوی، جعفر مسعود. اطلس پارازيتولوژی صهبا. ( 3

 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 اخالقیدکتر  آلودگی های شايع و مهم کرمی در بافت ها 1

 دکتر اخالقی آلودگی های شايع و مهم تک ياخته ای در بافت ها 2

 دکتر خلج زاده 1 مکانیسم ايجاد آسیب نسجی 3

 دکتر خلج زاده 2 مکانیسم ايجاد آسیب نسجی 3

 دکتر اخالقی التهاب و عفونت های عمومی 1

 دکتر خلج زاده راکسیون های پاتولوژيک در ارگان های مختلف 6

آسیب های پاتولوژيک انگل ها در ارگان های مختلف )احشاء  1

 و عضالت(

 دکتر خلج زاده

های مختلف )کبد،  آسیب های پاتولوژيک انگل ها در ارگان 8

 ريه و طحال(

 دکتر خلج زاده

آسیب های پاتولوژيک انگل ها در ارگان های مختلف )مغز و  9

 روده(

 دکتر خلج زاده

 دکتر خلج زاده تناسلی-آسیب های پاتولوژيک انگل ها در دستگاه ادراری 11

 دکتر خلج زاده خون و مغز استخوانانگل ها در  کيپاتولوژ یها بیآس 11

 میکروآناتومی و اشکال نسجی مربوط به انگل های  12

 تک ياخته ای و بقايای آنها در بافت ها

 دکتر معمار

میکروآناتومی و اشکال نسجی مربوط به انگل های کرمی و  13

 بقايای آنها در بافت ها

 دکتر معمار

 دکتر معمار روش ها تهیه و رنگ آمیزی مقاطع کرمی 13

 معماردکتر   ناریسم 11

 معماردکتر   ناریسم 16

 دکتر خلج زاده  ناریسم 16

 اخالقیدکتر  ناریسم 11

 تمامی مدرسین واحد درسی  امتحان 

 

 


