
تیوری رئوس اصلی جلسات تئوری درس:

اشنایی دانشجویان با کلیات انگل شناسی پزشکی و  کلیات کرم شناسی۱
آشنایی دانشجویان با ترماتودهای کبدی (فاسوال، دیکروسلیوم، کلونورکیس)۲
آشنایی دانشجویان با ترماتودهای روده ای و ریوی (هتروفیس، فاسیولوپسیس، پاراگونیموس)۳
آشنایی دانشجویان با ترماتودهای خونی (شیستوزوما ژاپونیکوم، مانسونی، هماتوبیوم)۴
اشنایی دانشجویان با کلیات سستودها و سستودهای روده ای و بافتی۵
آشنایی دانشجویان با کلیات نماتودها و نماتودهای آسکاریس،کرمک و تریکوسفال۶
آشنایی دانشجویان با نماتوده های انکیلوستوما،نکاتور و استرونژیلوس۷
آشنایی دانشجویان با کلیات تک یاخته ها و آمیب ها۸
آشنایی دانشجویان با تاژکداران دستگاه گوارش و ادرای -تناسلی۹
آشنایی دانشجویان با تاژکدارن خونی - بافتی۱۰
آشنایی دانشجو یان با تک یاخته های شاخه اپی کمپلکس ها و کوکسیدیای روده ای۱۱
آشنایی دانشجو یان با تک یاخته های کوکسیدیای توکسو پالسما۱۲
آشنایی دانشجویان با اهمیت تک یاخته پالسمودیوم۱۳۱
آشنایی دانشجویان با اهمیت تک یاخته پالسمودیوم۱۴۲

راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide»

عنوان درس: تئوری میکروب شناسی۱

مقطع تحصیلی: کارشناسی رشته تحصیلی: بهداشت عمومی                         

تعداد واحد:  ۳ (۱/۵ واحد انگل شناسی)                         پیشنیاز:  ندارد

                                گروه آموزشی:  بهداشت 

                             مدرس/ مدرسین: دکتر عدنانی 



هدف کلی درس: 

آشنایی دانشجویان با اهمیت و انتشار،سیر تکاملی و مرفولوژی- راههای انتقال بیماریزای، مصونیت، اصول 
تشخیص آزمایشگاهی، اصول پیشگیری و کنترل بیماریهای انگلی شایع در ایران 

روش تدریس:

آموزش اهداف شناختی به صورت ارائه سخنرانی توسط استاد همراه با ارائه اسالیدها و پاورپوینت های 
آموزشی انجام می گیرد.

روش ارزشیابی این درس:

کوییز:  ۱۰درصد (۲ نمره)

حضور فعال:  ۱۰درصد (۲ نمره)

امتحان میان ترم:  ۴۰درصد (۸ نمره)

امتحان پایان ترم: ۴۰درصد (۸ نمره)

وظایف و تکالیف دانشجو در این درس:

حضور   به موقع و  فعال در کالس

انجام تکالیف 

شرکت در بحث ها و پرسش و پاسخ های کالسی

شرکت در کوییز ها 

اهمیت دادن به  مباحث ارائه شده

اهمیت این درس در یک پاراگراف: 

میکروارگانیسم های بیماریزا از جمله انگل ها می توانند سالمت انسان را مورد تهدید قرار دهند. در این درس 
دانشجویان با ویژگیهای مورفولوژیک، چرخه زندگی، خصوصیات اپیدمیولوژیک، همچنین مکانیزمهای 

بیماریزایی انگل ها و راههای مقابله با آن آشنا می شوند.

اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:

عدم شناسایی چگونگی ورود انگل به بدن انسان  

عدم آشنایی با چگونگی پیشگیری و کنترل بیماریهای انگلی

استفاده از روش های نادرست جهت تشخیص  و شناسایی بیماری های انگلی

 عدم مطالعه درس در طول ترم

نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:

حضور فعال در کالس درس

مرور مطالب تدریس شده در طول هفته

 عالوه بر یاداشت های کالسی باید به یک کتاب مرجع مراجعه کند. 

منابع اصلی درس: ۱. انگل شناسی پزشکی مارکل ۲. انگل شناسی پزشکی نووابرون ۳. بیماریهای انگلی در 
ایران جلد ۱ و ۲ ۴.  کرم شناسی پزشکی دکتر ارفع ۵.  تک یاخته شناسی دکتر غروی


