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 انگل شناسی گزوه آموسشی:           پیزاپششکی     دانشکذه:

 ، هوشبزی، فناوری اطالعات, بهذاشت و تغذیهاتاق عمل-کارشناسی  تحصیلی: یرشتهو مقطع 
 97-96-یکتزم  نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی

 

    ظریً ذ:ًَع ٍاح       1   تعذاد ٍاحذ:انگل شناسی                  : ًبم ٍاحذ درظی

 سیست شناسی یػ ًیبز:پ

 ًبّیذ رضبییدکتر -هحوَدًٍذحعیي دکتر  :اظبتیذ   هحوَدًٍذحعیي دکتر  هعئَل درض:

 14-12 ظبعبت هؽبٍرُ بب داًؽجَ:

 )لطفا شزح دهیذ( شزح دوره:

 

اًگل ؼٌبظی علن هطبلعِ هَجَداتی ضعیف ٍ ٍابعتِ بِ هَجَدات زًذُ دیگر اظت . ایي هَجَدات کِ بِ 

تک یبختِ ٍ پریبختِ در درٍى ٍ یب بیرٍى از بذى اًعبى زًذگی هی کٌٌذ ، بِ آًْبیی کِ در درٍى بذى ٍ در  صَرت

دظتگبُ گَارغ ) اًگل ّبی گَارؼی ( ٍ آًْبیی کِ در درٍى ٍ بیرٍى از دظتگبُ گَارغ زًذگی هی کٌٌذ اًگل ّبی 

ى قعوتی از زًذگی خَد را ّن در خبرج از خبرج گَارؼی هی ًبهٌذ، ضوٌب بعضی هوکي اظت در حیي گَارؼی بَد

دظتگبُ گَارغ ظپری کٌٌذٍ بب ترؼح آًسین یب اًعذاد ٍ ًکرٍزُ ًوَدى ببفت ٍ اظتقرار در هکبى ّبی حعبض هبًٌذ 

چؽن  ببعث بیوبری ٍ یب عبرضِ هی کٌٌذ کِ در هَاردی اگر ظْل اًگبری ؼَد هوکي اظت کِ هٌجر بِ هرگ گردد 

ل جبیگسیٌی هی تَاى ًوًَِ برداری ٍ بب اؼٌبیی بب هرفَلَشی هیتَاًذ اًگل را تؽخیص ٍ بِ بب آؼٌبیی بب ؼبخص هح

 پسؼک گسارغ ًوبیذ.

 

 )لطفا شزح دهیذ(هذف کلی: 

آؼٌبیی بب اًگل ّبی کِ اّویت پسؼکی دارًذ ٍ یب بِ عببرتی برای اًعبى ایجبد هساحوت ٍ یب بیوبری هیکٌٌذ 

 کذام از اًْب. ٍ ؼٌبخت راّْبی هختلف تؽخیصی  ّر

 

 (اهذاف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسیذ)بینابینی:اهذاف 

 اًَاع اًگل ّب را بر اظبض هحل جبیگسیٌی  یب هرفَلَشی ٍ یب تقعین بٌذی کالظیکی بؽٌبظذ. (1

 ظیکل زًذگی ّر یک از آًْب را بؽٌبظذ. (2

 الزم را بِ عول آٍرد بر اظبض ظیکل زًذگی کِ ؼبهل هیسببى ّن هی گردد پیؽگیریْبی (3

 پبتَشًیعیتِ ّر یک را بذاًذ  (4

 هرفَلَشی ٍ هحل جبیگسیٌی ّر یک از آًْب را بؽٌبظذ. (5

 راّْبی اختصبصی تؽخیصی ّر یک را بؽٌبظذ. (6

 .ؼرایط جغرافیبیی ٍ اقلیوی هٌبظب برای ّر یک را بذاًذ (7

 .هیسببى ّب را بؽٌبظذاًَاع  (8

 

 



 به نام آنکه جان را فکزت آموخت

 
 لرستاندانشگاه علوم پسشکي 

 مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکي

 درسي و آموزشي ریسیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 2 

 های تذریس:شیوه

 *پزسش و پاسخ   ًبهِ ریسی ؼذُظخٌراًی بر   *سخنزانی

 (TBLیبدگیری هبتٌی بر تین)  (PBLیبدگیری هبتٌی بر حل هعئلِ)  * بحث گزوهی

 ----------------- )لطفبً ًبم ببریذ( ظبیر هَارد
 

 
 

 )لطفا شزح دهیذ( وظایف و تکالیف دانشجو:

 

 کالضّر  لیتؽکحضَر داؼتِ ببؼذ. هذت  کالضدر  کالضقبل از ؼرٍع  قِیدقداًؽجَ هَظف اظت حذاقل چٌذ 

هتفرقِ  یکبرّبببؼذ.  ریًبگس کِ یهَارد، هگر در عتیً کالض ترکفبصلِ داًؽجَ هجبز بِ  يیااظت. در  قِیدق 105

آداهط ٍ اظتفبدُ  ذىیجَ. رًذیگدر زًگ اظتراحت اًجبم  یعتیببرفتي بِ بَفِ  سیًهثل توبض بب دٍظتبى ٍ خبًَادُ ٍ 

 .خبهَغ ببؼذ یعتیبب کالضداًؽجَ در  لیهَببدرض هطلقبً هوٌَع اظت.  کالضت در تٌقال ریظباز 

 

 وسایل کمک آموسشی:  

   * پزوصکتور اسالیذ  ختِ ٍ گچت   *وایت بزد

 -------------- ببریذ( لطفبً ًبم)  ظبیر هَارد

 

 )اس نمزه کل( :درصذ نمزهنحوه ارسشیابی و 

   ًورُ درصذ 04آزهَى پبیبى ترم   ًورُ درصذ 04آزهَى هیبى ترم 

 ًورُ درصذ 04ؼرکت فعبل در کالض     ًورُ درصذ 04اًجبم تکبلیف 

 ----------ببریذ(  ًبمبً لطفظبیر هَارد )

 

 نوع آسمون

 -صحححححححححیح جَر کردًی           * ایچنذگشینه       * پاسخ کوتاه     تؽریحی

  غلط

 ----------- )لطفب ًبم ببریذ( ظبیر هَارد

 

 

 

 

  

 :)لطفا نام ببزیذ(: منابع پیشنهادی بزای مطالعه

  :منابع انگلیسی -
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 ؼٌبظی پسؼکی هبرکل ٍٍک ترجوِ داًؽگبُ علَم پسؼی تْراى انگل           چاپی

 

 اینتزنتی  GOOGLE 

 
 

 منابع فارسی:

 کتز هزمز انگل شناسی د -بیماری های انگل دکتز صائبی -انگل شناسی دانشگاه تهزان    چاپی

 اورمشدی

 
 

 اینتزنتی  GOOGLE 

 

 

 

 

 جذول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مزبوط عنوان مطالب جلسه

 دکتر حعیي هحوَدًٍذ ؼٌبظی اًگلکلیبت  1

 دکتر حعیي هحوَدًٍذ تک یبختِ ّبی رٍدُ ای 2

 حعیي هحوَدًٍذ دکتر تٌبظلی ٍ هصُ داراى -تبشکذاراى گَارؼی  3

 دکتر حعیي هحوَدًٍذ لیؽوبًیب ٍ تریپبًَزٍهب 4

 دکتر حعیي هحوَدًٍذ تَکعَپالظوب 5

 دکتر حعیي هحوَدًٍذ هبالریب 6

 دکتر حعیي هحوَدًٍذ ترهبتَدّب -کلیبت ترهبتَد 7

 دکتر حعیي هحوَدًٍذ ظعتَدّب-کلیبت ظعتَد 8

 دکتر حعیي هحوَدًٍذ ًوبتَدّب -کلیبت ًوبتَد 9

 


