
تیوری رئوس اصلی جلسات عملی درس :

مشاهده المهای مونته شده  ترماتودها کبدی  و روده ای۱
مشاهده المهای مونته شده  ترماتود های خونی۲
مشاهده المهای مونته شده  سستودهای روده ای و بافتی ۳
مشاهده المهای مونته شده  نماتود های روده ای (آسکاریس، اکسیور و کرمهای قالبدار )۴
مشاهده المهای مونته شده  نماتود های ( تریکوسترنژیلوس، استرونژیلوئیدس )۵
مشاهده المهای مونته شده  آمیب های دستگاه گوارش۶
مشاهده المهای مونته شده  تاژکداران دستگاه گوارش و سایر حفرات بدن۷
مشاهده المهای مونته شده  تاژکداران خون و بافت۸
مشاهده المهای مونته شده  کوکسیدیاها۹
مشاهده المهای مونته شده  انگلهای پالسمودیوم(پالسمودیوم ویواکس و  پالسمودیوم فالسیپاروم)۱۰
ریویو جلسات گذشته ۱۲
جلسه پایانی (امتحان)۱۳

راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide»

عنوان درس: عملی میکروب شناسی ۱

مقطع تحصیلی: کارشناسی  رشته تحصیلی: بهداشت   عمومی                      

تعداد واحد: ۱  (۰/۶۵ واحد انگل شناسی)                      پیشنیاز:  ندارد

                                گروه آموزشی:  بهداشت

                             مدرس/ مدرسین: دکتر عدنانی 



هدف کلی درس: 

شناسایی انگلی های شایع در ایران 

روش تدریس:

آموزش اهداف به صورت آموزش دانشجویان در آزمایشگاههای عملی انجام می شود.

روش ارزشیابی این درس:

تکالیف (گزارش کار):  ۲۰ درصد (۴ نمره)

حضور فعال: ۲۰ درصد (۴ نمره)

امتحان پایان ترم: ۶۰ درصد (۱۲ نمره)

وظایف و تکالیف دانشجو در این درس:

حضور   به موقع و  فعال در کالس

انجام تکالیف 

تهیه گزارش کار در هر جلسه 

شناسایی انگل ها در الم های تهیه شده

اهمیت این درس در یک پاراگراف: 

در این درس ساختار انگل های  بیماریزا، روشهای تشخیص آزمایشگاهی جهت تشخیص صحیح به دانشجویان 
آموزش داده میشود. 

اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:

استفاده از روش های نادرست جهت تشخیص  بیماری های انگلی

 عدم آشنایی با مرفولوژی انگل در برخورد با نمونه های انگلی 

نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:

حضور فعال در کالس درس

 عالوه بر یاداشت های کالسی و دیدن المها در آزمایشگاه باید به کتاب های اطلس انگل شناسی مراجعه شود. 

تهیه گزارش کار

Atlas of medical helminthology & protozoology :منابع اصلی درس

 اصول تشخیص آزمایشگاهی انگل شناسی تالیف دکتر غروی 


