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 بسمه تعالی
 اسالمی واحد بجنورد دانشگاه

 ..…………  course planترمی  دوره  طرح 

 

                                                                              انگل شناسی و قارچ شناسی ازمایشگاه :نام درس
 97-98: نیمسال تحصیلی  *. 

                                                                                        مائیپرستاری و ما: دانشکده
 پرستاریکارشناسی  :رشته و مقطع تحصیلی .*
 (یک واحد نظری و نیم واحد عملی)واحدو نیم  یک : تعداد واحد* 
 .میکروب شناسی نظریدرس پیشنیاز 
        :روز و ساعت برگزاری*  
                                               ...کالس شماره  :محل برگزاری .*  

 پرستاری: گروه آموزشی*.

 الناز انفرادی مقدم: مدرسیننام 
                                          الناز انفرادی مقدم: مسوول درسنام 

 :  روزهای تماس با مسئول درس
 ، ..........................: آدرس دفتر

 15091095190: تلفن 
 elenferadi @gmail.com :پست الکترونیک 

  : هدف کلی درس

انواع محیط های کشت و روشهای کشت و نیز ,  از جمله رنگ آمیزی های ساده تک یاخته شناسیدانشجویان باید انواع روشهای عملی در 
 .مهم از نظر پزشکی را فراگرفته باشند  ک یاخته های تتستهای تشخیصی اختصاصی برای ردیابی گونه های مختلف 

 :اهداف اختصاصی
 :از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند

 .شرح دهندرا  آزمايشگاه محیطدر  استريلیزاسیون یها روش و شناسی انگلورد استفاده در ازمایشگاه م وسايل-
 .درح دهنشعالئم بیماری را , نوع بیماریزایی, محل زندگی تک یاخته ها -
 تریکوموناس واژینالیس بپردازند, اژیاردیا المبلی, کلی انتاموبا, هیستولیتیکا آنتاموباتک یاخته های شایع و مهم از جمله  الم های  بررسیبه  -

 .و هر یک را تشخیص دهند
, پالسمودیوم فالیسپاروم,پالسمودیوم ویواکس: چرخه ها و تغییر شکل تک یاخته های خونی و شایع مهم از جمله ماالریا و عوامل ایجاد آن -

 .ا بشناسند و شرح دهندرپالسمودیوم اوال و چرخه زندگی ان ها , پالسمودیوم ماالریا
, لیشمانیا اینفانتوم, لیشمانیا ماژور,لیشمانیا تروپیکا: بیماری لیشمانیوز و عوامل آن: نسجی , خونی  به بررسی الم های تک یاخته های -

 .و تشخیص دهند لیشمانیا برزیلینسیس و لیشمانیا دونوانی  بپردازند
 .و تشخیص دهند به بررسی الم های توکسوپالسما گوندی بپردازند -
 
 
 

 : شیوه تدریس
به صورت سخنرانی درس هر جلسه توضیح داده خواهد شد و سپس دانشجویان برای تنظیم الم ها در زیر میکروسکوپ و همچنین رسم ابتدا 

 فعالیت خود را اغاز  می نمایندانچه مشاهده کرده اند 
 
 

 
 :نحوه ارزشیابی دانشجو

 (نمره3) از درس گذشته و چرخه ها و بیماری هاو پاسخ رسش پ
 (نمره0)های کالسیفعالیت 
 (نمره0)کارگزارش 

 نمره 09 پایان ترممتحان ا
 

 

 : نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 
  

 فاقد كه دانشجوياني ورود  از و است الزامي روپوش پوشیدن. گردد مي تلقی صفر منزله به گروه یها آزمايشگاه در جلسه يک از بیش غیبت
 صورت اين غیر در. گیرد صورت آزمايش انجام از بعد روز يك مربوطه استاد به آزمايشگاه كار گزارش تحويل. شود مي جلوگیري هستند روپوش

 و باشند داشته حضور آزمايشگاه در عملي كالس شروع ساعت راس بايست مي دانشجويان. گیرد نمي تعلق دانشجو به كار گزارش نمره
 گردد رعايت بايست مي  دانشجويان توسط دانشگاه نامه نآئی مطابق انظباطی یمعیارها ساير.  شد خواهد بسته آزمايشگاه درب آن از بعد

 :وظایف و تکالیف دانشجو
 تنظیم الم های هر جلسه در زیر میکروسکوپ

 رسم انگل های مشاهده شده در زیر میکروسکوب
 توضیح چرخه زندگی انگل های مشاهده شده

 
  ---: تاریخ امتحان میان ترم* 

 ......     : تاریخ امتحان پایان ترم
 . حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است: سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان* 

 
 

 :یمنابع اصل
 
  تهران پزشکی علوم دانشگاه انتشارات ،پزشکی شناسی ياخته تک -
 . تهران پزشکی علوم دانشگاه انتشارات ،پزشکی جامع شناسی چقار ،فريده زينی -
 . تهران پزشکی علوم دانشگاه ،پزشکی شناسی انگل ،کی ادوارد ،لمارک-
 .کرمی یبیماريها ، دوم جلد ،ايران در انگلی یبیماريها ،بیئصا اسماعیل دکتر -



 2 

-   Markell and voge's medical parasitology- 
Brown HW, Neva FA: Basic Clinical Parasitology- 

Parasitology, Vol. 26. Ed. J. R. Baker and R. Muller. 241 pages. ISBN 0- 
 منابع برای یافتن مقاله و سایر اطالعات مفید

NCBI 
 منابع برای یافتن مقاله و سایر اطالعات مفید

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ..... یرسجدول زمان بندی برنامه د

  

آمادگی الزم / مالحظات  مدرس عنوان ساعت روز

دانشجویان قبل از شروع 
 کالس

روش های استرلیزاسیون و ضد عفونی کردن و کار با وسایل  03-09 چهاشنبه
 ازمایشگاه و میکروسکوپ

الناز 
انفرادی 

 مقدم

 منابع مطالعه 

اشنایی با مواد و روش های کشت , نمونه برداری از بالین بیمار  03-09 چهاشنبه 
 میکروبی

الناز 
انفرادی 

 مقدم

 منابعمطالعه 

الناز  مهم بیماریزا ک یاخته هایترنگ آمیزی و تشخیص , کشت 03-09 چهاشنبه 
انفرادی 

 مقدم

 منابعمطالعه 

, اژیاردیا المبلی, کلی انتاموبا, هیستولیتیکا آنتاموباالم مشاهده  03-09 چهاشنبه 
 تریکوموناس واژینالیس

الناز 
انفرادی 

 مقدم

 منابعمطالعه 

, پالسمودیوم فالیسپاروم,پالسمودیوم ویواکس الممشاهده  03-09 چهاشنبه 
 پالسمودیوم اوال, پالسمودیوم ماالریا

الناز 
انفرادی 

 مقدم

 منابعمطالعه 

, لیشمانیا اینفانتوم, لیشمانیا ماژور,لیشمانیا تروپیکاالم مشاهده  03-09 چهاشنبه
 لیشمانیا برزیلینسیس و لیشمانیا دونوانی  

الناز 
انفرادی 

 مقدم

 منابعمطالعه 

, لیشمانیا اینفانتوم, لیشمانیا ماژور,لیشمانیا تروپیکاالم مشاهده  03-09 چهاشنبه 
توکسوپالسما و  لیشمانیا برزیلینسیس و لیشمانیا دونوانی  

 گوندی

الناز 
انفرادی 

 مقدم

 منابعمطالعه 

   پایان ترمامتحان  03-09 چهاشنبه 

 


