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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 

  (5/1 عملی -(5/0) نظری د:نوع واح  2  تعداد واحد: کرم شناسی پیشرفته کاربردی و تحقیقینام درس: 

اتاق کنفرانس  مکان برگزاري: 15-10 :ساعت  شنبه :روززمان برگزاري كالس:                 2و 1کرم شناسی  یش نیاز:پ

  دکتر احمد رضا معمار مسئول درس:     3 تعداد دانشجویان:                         گروهو آزمايشگاه های 

 ار دکتر معم، دکتر طباطبايی، دکتر رزمجوحديقی، اخالقی، دکتردکتر  ترتیب حروف الفبا(:مدرسین )به 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 ساعت( 9واحد ) 5/0الف( نظری 

 اهمیت كرم هاي انگلی انسان

 انگل هاي كرمی نادر در انسان

 یسستودها از ارگانها و مواد بیولوژیک يجداساز يروشها

 ینماتودها از ارگانها و مواد بیولوژیک  يجداساز يروشها

 یترماتودها از ارگانها و مواد بیولوژیک يجداساز يروشها

 یكرم يها يدر تشخیص بیمار يرنگ آمیز يها استفاده از روش

 یكرم يها يدر تشخیص بیمار یمولکول يها از روش استفاده

 یكرم يها يدر تشخیص بیمار روش هاي سرولوژياز  استفاده

 ي هاي كرمیرو ائوزینوفیل ها در تشخیص بیما  IgEونوگلوبولین مای كاربرد

 در تشخیص بیماري هاي كرمیو محلول كاربرد آنتی ژن هاي فیگوره 

 

 ساعت( 51واحد ) 1ب( عملی 

 س نظريوعملیات آزمایشگاهی مربوط به مطالب تدریس شده در در

 توسط دانشجو یكرم يها يماریب نهیپروزه در زم کی يانتخاب و اجرا

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

هاي عامل ایجاد بیماري در انساااان و عفونت هاي مشاااترا بین انساااان و  كرم یادگیري جنبه هاي نظري و عملی 

 حیوان

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزاي تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندكه در واقع همان اهداف رفتاري است  ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی اهداف بینابینی دهد.
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انسااانیک روش هاي رنگ آمیزيک ساارولوژي و  اهمیت كرم هاي انگلی انسااانک كرم هاي نادر  دانشااجو باید در پایان 

ده و استفا یاز ارگانها و مواد بیولوژیکروش هاي جداساازي كرم هاي انگلی   كرم هاي انگلیک مولکولی را در تشاخیص 

 .را فرا گرفته و توضیح دهدی كرم يها يفیگوره و محلول در تشخیص بیمار يژن ها یآنتاز 

 

 های تدريس:شیوه

 ▄پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزي شده  ▄ سخنرانی

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

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 حضور فعال در كالس هاي نظري و عملی

 پروزه در زمینه بیماري هاي كرمیانتخاب و اجراي یک 

 سمینار نتایج پروژه بصورت ارائه 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

  ▄پروژكتور اسالید  خته و گچت ▄ وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 70  پایان ترمآزمون       نمره درصد ------زمون میان ترم آ

 نمره درصد 10شركت فعال در كالس                     نمره درصد 20 كیفیت پروژه

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

 -صااحیح         جور كردنی                 ايچندگزینه           پاسخ كوتاه▄      تشریحی

  غلط

 : عملی آزمایشگاهی )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
1- Muller R. Worms and Human Diseases (last edition). CAB International. 

2- Gillespie&Person. Principle and Practice of Clinical Parasitology. John Willy 

$Sons Ltd. 

3- Garcia LS. Diagnostic Medical Parasitology. ASM press 

4- Bolly DM& Edeistein. Protein methods. Willy-Liss   

 علی مصطفايی. راهنمای عملی و نظری پروتئین در ژل( 3
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد  عنوان مطالب جلسه

 اخالقیدکتر  اهمیت بیماريهای کرمی 1

 حديقیدکتر  انگل های کرمی نادر در انسان 2

 اخالقیدکتر  روشهای جداسازی سستودها از ارگانها و مواد بیولوژيکی 3

 يیدکتر طباطبا روشهای جداسازی  نماتودها از ارگانها و مواد بیولوژيکی 4

 رزمجودکتر  روشهای جداسازی ترماتودها از ارگانها و مواد بیولوژيکی 5

در تشخیص بیماری های و محلول کاربرد آنتی ژن های فیگوره  6

 کرمی

 اخالقیدکتر 

استفاده از روشهای رنگ آمیزی در تشخیص بیماری های  7

 کرمی

 معماردکتر 

 دکتر رزمجو استفاده از روشهای مولکولی در تشخیص بیماری های کرمی 8

 دکتر معمار در تشخیص بیماری های کرمی روش های سرولوژیاستفاده از  9

 طباطبايیدکتر  کاربرد واکسیناسیون در پیشگیری از بیماری های کرمی 10

 و ائوزينوفیل ها در تشخیص   IgEکاربرد ايونوگلوبولین  11

 بیماری های کرمی

 حديقیدکتر 

 دکتر معمار ارائه نتايج پروژه ناریسم 12

 حديقیدکتر  ارائه نتايج پروژه ناریسم 13

 رزمجودکتر  ارائه نتايج پروژه ناریسم 14

 طباطبايی دکتر ارائه نتايج پروژه ناریسم 15

 اخالقیدکتر  ارائه نتايج پروژه ناریسم 16

تمامی مدرسین واحد  امتحان 

 درسی 

 


