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ػىًان درط بٍ طًر کبمل :اوگل شىبعی ي قبرچ شىبعی (مبحث کزم شىبعی)
کبرآمًسی □
ػملی □
تئًری*□
وًع درط:
تبریخ امتحبن میبن تزم:
سمبن شزيع کالط 1394/11/27 :سمبن خبتمٍ کالط1395/3/15 :
مزاحل ارسشیببی:

مزحلٍ ای *□

کذ درط)( :
پایبن تزم :

تکًیىی □

فؼبلیت داوشجً اوجبم تکبلیف حضًر ي غیبة  ...درصذ اس ومزٌ وُبیی
امتحبن میبن تزم  ...درصذ اس ومزٌ وُبیی
کًئیشَبی اوجبم شذٌ  30درصذ اس ومزٌ وُبیی
امتحبن پبیبن تزم 70درصذ اس ومزٌ وُبیی
وًع امتحبن میبن تزم
وًع امتحبن پبیبن تزم

شفبَی □

تشزیحی □

چىذ گشیىٍ ای □

صحیح ي غلط □

جًر کزدوی □

شفبَی □

تشزیحی □

چىذ گشیىٍ ای *□

صحیح ي غلط *□

جًر کزدوی□

شزحی اس درط:
داوش آمًختگبن رشتٍ مبمبیی بب گذراوذن ایه ياحذ درعی بب يیضگیُبی مًرفًلًصیک  ،چزخٍ حیبتی  ،خصًصیبت اپیذمیًلًصیک ي
مکبویشمُبی بیمبریشایی ارگبویغمُبی اوگلی کٍ عالمت اوغبن را مًرد تُذیذ قزار می دَىذ اشىب شذٌ ي راَُبی تشخیص ي مقببلٍ بب آن را
فزا می گیزوذ.

مىببغ اصلی تذریظ درط مًرد وظز:
 -1اًگل ؽٌاعی پشؽکی هارکل ٍیزایؼ ًْن .2006 .تزجوِ هْذی هحبعلی؛ پزٍیش کَاکب؛ علیزضا لطفی کیاى .چاپ عَم،
اًتؾارات اًذیؾِ رفیع ،تْزاى.1389 ،
 -2اًگل ؽٌاعی پشؽکی ًَا -بزاٍى .تزجوِ عویذ اطْزی .چاپ پٌجن .اًتؾارات آییض ،تْزاى.1381،
لی ایزاى ،جلذ اٍل ،بیواریْای تک یاختِ ای ،چاپ ّفتن ،اًتؾارات حیاى ،تْزاى.1382 ،
 -3صائبی ،اعواعیل :بیواریْای اًگ
 -4صائبی ،اعواعیل :بیواریْای اًگلی ایزاى ،جلذ دٍم ،بیواریْای کزهی ،چاپ دٍم ،اًتؾارات حیاى ،تْزاى.1389 ،
5- John DT, Petri WA, Markell Ek, Voge, M. Markel & Voge's Medical parasitology. 8 edition, Saunders
Elsevier, 2006.
6- Neva FA, Brown HW. Basic Clinical Parasitology. Appleton & Lange, 6 edition, 1996.

اّذاف کلی درط:
 )1آؽٌایی داًؾجَیاى با هَرفَلَصی  ،عیز تکاهلی ٍ راّْای اًتقال  ،بیواریشایی ٍعالین بالیٌی اًگلْا ّ ،وچٌیي تؾخیص
آسهایؾگاّی ،درهاى ،اپیذهیَلَصی ،اصَل پیؾگیزی ٍ کٌتزل بیواریْای اًگلی
 )2آؽٌایی داًؾجَیاى با کلیات اًگل ؽٌاعی ،کلیات کزم ؽٌاعی ٍ کلیات تک یاختِ ؽٌاعی پشؽکی
 )3آؽٌایی داًؾجَیاى با تک یاختِ ّای بیواریشای اًغاى ؽاهل تک یاختِ ّای رٍدُ ای ٍ خًَی ًغجی
 )4آؽٌایی داًؾجَیاى با کزهْای بیواریشای اًغاى ؽاهل کزهْای هٌتقلِ اس راُ خاک  ،هٌتقلِ اس راُ هغتقین ،هٌتقلِ اس راُ غذا،
هٌتقلِ اس راُ حلشًٍْا ٍ هٌتقلِ اس راُ بٌذپایاى

ًجن
*جلغِ پ
ًام هذرط :دکتز هحوذ رایاًی
عٌَاى هبحث :کلیات تزهاتَدّا  ،فاعیَال ّپاتیکا ،دیکزٍعلیَم دًذرتیکَم ،ؽیغتَسٍها

اّذاف اختصاصی:

داًؾجَ در پایاى کالط بتَاًذ:
 .1طبقِ بٌذی ٍ خصَصیات تزهاتَدّا را تَضیح دّذ.
 .2مٍ رفَلَصی فاعیَال ّپاتیکا ،دیکزٍعلیَم دًذرتیکَم ٍ ؽیغتَسٍها را بیاى کٌذ.
 .3چزخِ سًذگی فاعیَال ّپاتیکا ،دیکزٍعلیَم دًذرتیکَم ٍ ؽیغتَسٍها را ؽزح دّذ.
 .4هکاًیغوْای بیواری سایی فاعیَال ّپاتیکا ،دیکزٍعلیَم دًذرتیکَم ٍ ؽیغتَسٍها را تَضیح دّذ.
 .5عالئن بالیٌی فاعیَلیاسیظ ،دیکزٍعلیاسیظ ٍ ؽیغتَسٍهیاسیظ را بیاى کٌذ.
 .6رٍؽْای تؾخیص آسهایؾگاّی فاعیَال ّپاتیکا ،دیکزٍعلیَم دًذرتیکَم ٍ ؽیغتَسٍها را ؽزح دّذ.
 .7اپیذهیَلَصی فاعیَلیاسیظ ،دیکزٍعلیاسیظ ٍ ؽیغتَسٍهیاسیظ را بیاى کٌذ.
 .8رٍؽْای کٌتزل ٍ پیؾگیزی اس فاعیَال ّپاتیکا ،دیکزٍعلیَم دًذرتیکَم ٍ ؽیغتَسٍها را تَضیح دّذ.
 .9درهاى فاعیَلیاسیظ ،دیکزٍعلیاسیظ ٍ ؽیغتَسٍهیاسیظ را ؽزح دّذ.

حیطِ :ؽٌاختی *□ عاطفی □ رٍاًی حزکتی □
رٍػ آهَسؽی :عخٌزاًی با اعتفادُ اس پاٍرپَیٌت
ٍعیلِ کوک آهَسؽیٍ :ایت بزدٍ ،یذئَ پزٍصکتَر ،لپ تاپ
فعالیت آهَسػی داًؾجَ :هؾارکت داًؾجَ با پزعؼ ،بحث دٍجاًبِ ٍ بارػ افکار

*جلغِ ؽؾن
ًام هذرط :دکتز هحوذ رایاًی
یط ًاًا
عٌَاى هبحث :عغتَدّا ،تٌیاعاصیٌاتا ،تٌیاعَلیَم ،اکیٌَکَکَط گزاًَلَسٍطّ ،یوٌَلپ

اّذاف اختصاصی:

داًؾجَ در پایاى کالط بتَاًذ:
 .1طبقِ بٌذی ٍ خصَصیات کلی عغتَدّا را ؽزح دّذ.
یط ًاًا را بیاى کٌذ.
 .2مٍ رفَلَصی تٌیاعاصیٌاتا ،تٌیاعَلیَم ،اکیٌَکَکَط گزاًَلَسٍط ٍ ّیوٌَلپ
یط ًاًا را ؽزح دّذ.
 .3چزخِ سًذگی تٌیاعاصیٌاتا ،تٌیاعَلیَم ،اکیٌَکَکَط گزاًَلَسٍط ٍ ّیوٌَلپ
یط ًاًا را تَضیح دّذ.
 .4هکاًیغوْای بیواری سایی تٌیاعاصیٌاتا ،تٌیاعَلیَم ،اکیٌَکَکَط گزاًَلَسٍط ٍ ّیوٌَلپ
 .5عالئن بالیٌی تٌیاسیظ ،عیغتی عزکَسیظ ٍ کیغت ّیذاتیذ را بیاى کٌذ.
یط ًاًا را ؽزح دّذ.
 .6رٍؽْای تؾخیص آسهایؾگاّی تٌیاعاصیٌاتا ،تٌیاعَلیَم ،اکیٌَکَکَط گزاًَلَسٍط ٍ ّیوٌَلپ
 .7اپیذهیَلَصی تٌیاسیظ ،عیغتی عزکَسیظ ٍ کیغت ّیذاتیذ را بیاى کٌذ.
یط ًاًا را تَضیح دّذ.
 .8رٍؽْای کٌتزل ٍ پیؾگیزی اس تٌیاعاصیٌاتا ،تٌیاعَلیَم ،اکیٌَکَکَط گزاًَلَسٍط ٍ ّیوٌَلپ
 .9درهاى تٌیاسیظ ،عیغتی عزکَسیظ ٍ کیغت ّیذاتیذ را ؽزح دّذ.

حیطِ :ؽٌاختی *□ عاطفی □ رٍاًی حزکتی □
رٍػ آهَسؽی :عخٌزاًی با اعتفادُ اس پاٍرپَیٌت
ٍعیلِ کوک آهَسؽیٍ :ایت بزدٍ ،یذئَ پزٍصکتَر ،لپ تاپ
فعالیت آهَسػی داًؾجَ :هؾارکت داًؾجَ با پزعؼ ،بحث دٍجاًبِ ٍ بارػ افکار

*جلغِ ّفتن
ًام هذرط :دکتز هحوذ رایاًی
عٌَاى هبحثً :واتَدّا ،آعکاریظ لَمبزیکَئیذط  ،اًتزٍبیَط ٍرهیکَالریظ ،تزیکَریظ تزیکَرا

اّذاف اختصاصی:

داًؾجَ در پایاى کالط بتَاًذ:
ٍ .4یشگی ٍ طبقِ بٌذی ًواتَدّا را تَضیح دّذ.
 .5مٍ رفَلَصی آعکاریظ لَمبزیکَئیذط  ،اًتزٍبیَط ٍرهیکَالریظ ٍ تزیکَریظ تزیکَرا را بیاى کٌذ.
 .6چزخِ سًذگی آعکاریظ ،اکغیَر ،تزیکَعفال را ؽزح دّذ.
 .7هکاًیغوْای بیواری سایی آعکاریظ لَمبزیکَئیذط  ،اًتزٍبیَط ٍرهیکَالریظ ٍ تزیکَریظ تزیکَرا را تَضیح دّذ.
 .8عالئن بالیٌی آعکاریاسیظ ،اکغیَریاسیظ ،تزیکَعفالیاسیظ را بیاى کٌذ.
 .9رٍؽْای تؾخیص آسهایؾگاّی آعکاریظ لَمبزیکَئیذط  ،اًتزٍبیَط ٍرهیکَالریظ ٍ تزیکَریظ تزیکَرا را ؽزح دّذ.
 .10اپیذهیَلَصی ٍ اًتؾار آعکاریاسیظ ،اکغیَریاسیظ ،تزیکَعفالیاسیظ را بیاى کٌذ.
 .11رٍؽْای کٌتزل ٍ پیؾگیزی اس آعکاریظ لَمبزیکَئیذط  ،اًتزٍبیَط ٍرهیکَالریظ ٍ تزیکَریظ تزیکَرا را تَضیح دّذ.
 .12درهاى آعکاریاسیظ ،اکغیَریاسیظ ،تزیکَعفالیاسیظ را ؽزح دّذ.

حیطِ :ؽٌاختی *□ عاطفی □

رٍاًی حزکتی □

رٍػ آهَسؽی :عخٌزاًی با اعتفادُ اس پاٍرپَیٌت
ٍعیلِ کوک آهَسؽیٍ :ایت بزدٍ ،یذئَ پزٍصکتَر ،لپ تاپ
فعالیت آهَسػی داًؾجَ :هؾارکت داًؾجَ با پزعؼ ،بحث دٍجاًبِ ٍ بارػ افکار

*جلغِ ّؾتن
ًام هذرط :دکتز هحوذ رایاًی
عٌَاى هبحث :آًکیلَعتَها دئَدًالِ ٍ ًکاتَر آهزیکاًَط ،اعتزًٍضیلَئیذط اعتزکَرالیظ ،دراکًَکَلَس هذیٌغیظ

اّذاف اختصاصی:

داًؾجَ در پایاى کالط بتَاًذ:
 .1مٍ رفَلَصی اعتزًٍضیلَئیذط ،کزهْای قالبذار ،کزم پیَک را بیاى کٌذ.
 .2چزخِ سًذگی اعتزًٍضیلَئیذط ،آًکیلَعتَها ٍ ًکاتَر  ،دراکًَکَلَس را ؽزح دّذ.
 .3هکاًیغوْای بیواری سایی اعتزًٍضیلَئیذط ،کزهْای قالبذار ،پیَک را تَضیح دّذ.
 .4عالئن بالیٌی اعتزًٍضیلَئیذیاسیظ ،دراکًَکَلَسیاسیظ ،آًکیلَعتَهیاسیظ ٍ ًکاتَریاسیظ را بیاى کٌذ.
 .5رٍؽْای تؾخیص آسهایؾگاّی اعتزًٍضیلَئیذط ،آًکیلَعتَها ٍ ًکاتَر  ،دراکًَکَلَس را ؽزح دّذ.
 .7اپیذهیَلَصی ٍ اًتؾار اعتزًٍضیلَئیذیاسیظ ،دراکًَکَلَسیاسیظ ،آًکیلَعتَهیاسیظ ٍ ًکاتَریاسیظ را بیاى کٌذ.
 .8رٍؽْای کٌتزل ٍ پیؾگیزی اس اعتزًٍضیلَئیذط ،کزهْای قالبذار ،پیَک را تَضیح دّذ.
 .9درهاى اعتزًٍضیلَئیذیاسیظ ،دراکًَکَلَسیاسیظ ،آًکیلَعتَهیاسیظ ٍ ًکاتَریاسیظ را ؽزح دّذ.

حیطِ :ؽٌاختی *□ عاطفی □

رٍاًی حزکتی □

رٍػ آهَسؽی :عخٌزاًی با اعتفادُ اس پاٍرپَیٌت
ٍعیلِ کوک آهَسؽیٍ :ایت بزدٍ ،یذئَ پزٍصکتَر ،لپ تاپ
فعالیت آهَسػی داًؾجَ :هؾارکت داًؾجَ با پزعؼ ،بحث دٍجاًبِ ٍ بارػ افکار

