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 بسمه تعالی
 اسالمی واحد بجنورد دانشگاه

 ..…………  course planترمی  دوره  طرح 

 

                                                                                     انگل شناسی و قارچ شناسی :نام درس
 89-89: نیمسال تحصیلی  *. 

                                                                                        پرستاری و مامائی:دانشکده
 کارشناسی پرستاری :رشته و مقطع تحصیلی .* 

                                                                                 (یک واحد نظری نیم واحد عملی)یک و نیم واحد : تعداد واحد* 
 باکتری شناسی نظری :پیشنیاز درس

        :روز و ساعت برگزاری*  
 پرستاری: گروه آموزشی*.                                               ...کالس شماره  :محل برگزاری .*  

 الناز انفرادی مقدم: مدرسیننام 
                                        الناز انفرادی مقدم : مسوول درسنام 

 :  روزهای تماس با مسئول درس 
  18091998199: ، تلفن..........................: آدرس دفتر

 elenferadi@gmail.com: پست الکترونیک 

 : هدف کلی درس
بیماران جهت  پیشگیری و مراقبت از, ایجاد توانایی در دانشجو به منظور شناخت انواع بیماری های ایجاد شده به وسیله تک یاخته ها

 روش نمونه گیری و اشنایی با روش های کشت و شناخت انواع تک یاخته ها و قارچ های بیماریزای انسانی, جلوگیری از مواجهه با قارچ ها

 

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

 
 .تک یاخته شناسی و طبقه بندی آن ها را شرح دهند کلیات -0
, بیماری های ایجاد شده توسط هر تک یاخته ,باالنتیدیوم کالی,تریکوموناس واژینالیس,ژیاردیا المبلیا,امیب کلی,امیب هیستولیتیکا -2

 .پیشگیری و مراقبت های پرستاری مرتبط را شرح دهد,راه های انتقال
پالسمودیوم ,پالسمودیوم فالسیپاروم,واکسپالسمودیوم وی,تک یاخته های خونی و شایه مهم ماالریا و عوامل شایع ایجاد آن -3

 .پیشگیری و مبارزه را لیست کند,تشخیص, انتقال,چرخه زندگی,پالسمودیوم اوال,ماالریه
لیشمانیا ,لیشمانیا اینفانتوم,لیشمانیا ماژور,لیشمانیا تروپیکا: بیماری لیشمانیوز و عوامل آن: تک یاخته های خونی و نسجی  -4

 .پیشگیری و مبارزه را شرح دهد,تشخیص, انتقال, وانیلیشمانیا دون,برزیلینسیس
 .پیشگیری و مراقبت های پرستاری مرتبط را شرح دهد,راه های انتقال: کوکسیدیای توکسوپالسما گوندی -9
قارچ های ,انواع بیماری های قارچی,بیماریزائی قارچ ها,تغذیه و تولید مثل, ساختمان قارچ, تعریف قارچ:لماکلیات قارچ شناسی ش -9

 .ساپروفیت شایع را بشناسند و شرح دهد
 .اوتومایکوزیس را شرح دهد-بیماری های قارچی سطحی مثل تینه اور سیکالر -9
 .کچلی ها را شرح دهد:بیماریهای قارچی جلدی -9
 .کرموبالستومایکوزیس را شرح دهد, اسپوروتریکوزیس,مایستوما:بیمای های قارچی زیرجلدی -8

 .کریپتوکوکوزیس را بشناسد و شرح دهد, موکورمایکوزیس,اسپرژیلوس,کاندیدیازیس:بیماری های قارچی احشائی -01
 .کلیات و طبقه بندی کرم ها را بشناسد و شرح دهد -00
کنترل و پیشگیری کرم های ترماتد ها نماتد ها و -انتشار الودگی در دنیا و در ایران -تشخیص -بیماریزایی-سیر تکاملی -موفولوژی -02

 .سستودها را شرح دهد
 
 
 
 
 
 

 : شیوه تدریس
 سخنرانی و توضیح پیرامون درس جلسه مورد نظر 
 مشاهده چرخه و عالئم بیماری ها  از روی اسالید

 پرسش و پاسخ و ایجاد بحث بین دانشجویان و استاد
 

 
 :نحوه ارزشیابی دانشجو

 (نمره 0)هر جلسه پرسش و پاسخ شفاهی 
 (نمره4)هر سه جلسه کوییز از درس های گذشته

 نمره 09امتحان پایان ترم 
 
 
 

  : نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 
 .در طول دوره یک جلسه غیبت موجه و در صورت سه بار تاخیر در کالس درس حذف خواهد شد

 :وظایف و تکالیف دانشجو

 میانترمامادگی برای کوییز و امتحان های , فعالیت در بحث های کالسی, حضور به موقع در کالس
  ---: 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 -
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 . تهران پزشکی علوم دانشگاه انتشارات ،پزشکی جامع شناسی چقار  -
 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی -قارچ شناسی جامع پزشکی -فریده, زینی-
 . تهران پزشکی علوم دانشگاه ،پزشکی شناسی انگل ,دگ ماریتا،کی ادوارد ،مارکل- 
 .کرمی یاريهابیم،  دوم جلد ،ايران در انگلی یبیماريها ،ئبیصا اسماعیل دکتر–
 

 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- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ..... یامه درسجدول زمان بندی برن

  

آمادگی الزم / مالحظات  مدرس عنوان ساعت روز
دانشجویان قبل از شروع 

 کالس

امیب و  تک یاخته شناسی و طبقه بندی آن کلیات 01-02 شنبه سه 
تریکوموناس ,ژیاردیا المبلیا,امیب کلی,هیستولیتیکا

 باالنتیدیوم کالی,واژینالیس

الناز 
انفرادی 

 مقدم

 منایعمطالعه 

الناز  تک یاخته های خونی و شایه مهم 01-02 شنبهسه 
انفرادی 

 مقدم

 منابعمطالعه 

الناز  توکسوپالسما گوندیو  تک یاخته های خونی و نسجی 01-02 شنبهسه 
انفرادی 

 مقدم

 منابعمطالعه 

الناز  کلیات قارچ شناسی 01-02 شنبهسه 
انفرادی 

 مقدم

 منابعمطالعه 

و زیر  بیماریهای قارچی جلدی بیماری های قارچی سطحی 01-02 شنبهسه 
 جلدی

الناز 
انفرادی 

 مقدم

 منابعمطالعه 

الناز  بیماری های قارچی احشائی 01-02 شنبهسه 
انفرادی 

 مقدم

 منابعمطالعه 

الناز   کلیات و طبقه بندی کرم ها 01-02 شنبهسه 
انفرادی 

 مقدم

 منابعمطالعه 

الناز  ترماتد ها نماتد ها و سستودها 01-02 شنبهسه 
انفرادی 

 مقدم

 منابعمطالعه 

 


