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

و قارچ شناسیانگل شناسیگروه آموزشی:پزشکیدانشکده:
پزشکیانگل شناسی- دکتراي تخصصیحصیلی:تيرشتهو مقطع 

-یش نیاز:پعملید:واحنوع2تعداد واحد:زيکارورنام درس: 
آزمایشگاه هاي گروه و سایر گروه هاي آموزشی مکان برگزاري:10-15:ساعتشنبهزمان برگزاري کالس: روز

دکتر احمد رضا معمارمسئول درس:3تعداد دانشجویان:دانشکده
(لطفا شرح دهید)شرح دوره:

ساعت طبق برنامه اي که توسط گروه انگل شناسی تدوین می شود در طـول دوره در هـر   136دانشجو موظف است 
.یک از آزمایشگاه هاي گروه و یا گروه هاي وابسته کارورزي نماید

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 

ماري هاي انگلی و رشته هاي وابستهکسب تجربه و مهارت در روش هاي تشخیص آزمایشگاهی بی

(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 ویژهي به نام اهدافترقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصیاهداف بینابینیدهد.

آشنایی با اصول مدیریت در آزمایشگاه تشخیص طبی
کرم ها و تک یاخته هاي روده ايتشخیصی آشنایی با انواع روش هاي رنگ آمیزي 

نسج  و کرم هاخون و،ي روده ايتک یاخته هاتشخیصی آشنایی با انواع روش هاي کشت 
روش هاي نگهداري انگل ها در آزمایشگاهاصول ایی با آشن

آشنایی با انواع حیوانات آزمایشگاهی
آشنایی با کشت سلولی

Real time PCRفلوسیتومتري، وسترن بالت و یآشنایی با روش هاي تشخیص

هاي تدریس:شیوه
پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شده▄سخنرانی

)TBLیادگیري مبتنی بر تیم()PBLیري مبتنی بر حل مسئله(یادگبحث گروهی
عملی در آزمایشگاه: (لطفاً نام ببرید)سایر موارد
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(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو:

حضور فعال در آزمایشگاه هاي گروه و سایر گروه هاي آموزشی
بحث و تبادل نظر در خصوص روش هاي بکار گرفته شده در آزمایشگاه

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

کیت ها و دستگاه هاي مورد نیاز در آزمایشگاهببرید)لطفاً نام(سایر موارد

(از نمره کل):نمرهدرصدنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد25آزمون پایان ترمنمرهدرصد------آزمون میان ترم 

نمرهدرصد50شرکت فعال در کالس نمرهدرصد25انجام تکالیف 
----------ببرید) ناماً لطفسایر موارد (

نوع آزمون
ــحیحجور کردنیايچندگزینهپاسخ کوتاه▄تشریحی -صــــــ

غلط
ارائه گواهی از گروه هاي مختلف براي گذراندن دوره ها(لطفا نام ببرید)سایر موارد

:(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه

Henry’s Clinical Diagnosis and Management By Laboratory Methods
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ارائهي درس کلیات  جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

دکتر اخالقیآشنایی با اصول مدیریت در آزمایشگاه تشخیص طبی1
يتر-(کارمن آلوميروده ايهااختهیها، تک کرميرنگ آمیز2

فاست)دیاس- کروم
دکتر رفیعی

دکتر معمار)تیبرمن، آگار پل،يکرم ها (هارادامورکشت3
دکتر رزمجويروده ايهاهاختیتک کشت4
دکتر طباطبایی)و لیشمانیاایخون و نسج (ماالريهااختهیتک کشت5
دکتر حدیقیشگاهیدر آزماانگل هاينگهداريروش هااصول 6
دکتر وثوقیشگاهیآزماواناتیکار با ح7
دکتر وثوقیشگاهیآزماواناتیکار با ح8
دکتر بدیر زادهیکشت سلول9
گروه ایمونولوژييالکتروفورز دو بعد10
11Real Time PCRيمونولوژیگروه ا
12Western blotيمونولوژیگروه ا
13Flow cytometryگروه ایمونولوژي
دکتر نجفیکیوانفورماتیب14
دکتر نجفیکیوانفورماتیب15
دکتر نجفیکیوانفورماتیب16
یدکتر نجفکیوانفورماتیب17


