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  : درس اهداف كلي

  

  :در پايان اين دوره انتظار مي رود كه دانشجو  با موارد زير آشنا گردد
 

 كليات و اصطالحات انگل شناسي •

 طبقه بندي انگل ها •

 مرفولوژي انگل ها •

 سير تكاملي انگل ها •

 ناقلين و مخازن بيماريهاي انگلي •

 ماريزايي انگل هامكانيسم هاي بي •

 عالئم باليني بيماريهاي انگلي •

 روشهاي تشخيص بيماريهاي انگلي •

 اپيدميولوژي بيماريهاي انگلي •

 روشهاي درمان بيماريهاي انگلي •

 روشهاي كنترل و پيشگيري بيماريهاي انگلي •

   



  

  

  جلسه اول *

  خرمي          :نام مدرس

   كليات انگل شناسي     :عنوان مبحث

  : ياهداف اختصاص

 تعاريف و اصطالحات رايج در انگل شناسي پزشكيبيان . 1

  انواع زندگي انگليتوضيح . 2

  )Host(ميزبان  شرح انواع. 3

  ذكر مقاومت و ايمني در بيماريهاي انگلي. 4

  توضيح فيزيولوژي انگلها. 5

  به بدن هاراه هاي ورود انگلبيان . 6

  يشرح انواع ناقلين و مخازن در بيماريهاي انگل. 7

  بيان اپيدميولوژي بيماريهاي انگلي. 8

  ذكر درمان بيماريهاي انگلي .9

  بيان كنترل و پيشگيري بيماريهاي انگلي .10

 توضيح تقسيم بندي انگلها .11

  □ رواني حركتي                    �عاطفي                      �شناختي                                 :حيطه 

  بحث دو جانبه   -  سخنراني برنامه ريزي شده                      :روش آموزشي
  لب تاب -ويدئو پروژكتور -وايت برد          :وسيله كمك آموزشي

   



  

  دومجلسه * 

  خرمي          :نام مدرس

   آميب هاي روده اي –ك ياخته شناسيكليات ت      :عنوان مبحث

  : اهداف اختصاصي

  هاك ياخته تآن در و انواع  تكثيربيان  .1

 تشريح فيزيولوژي تك ياخته ها. 2

  هاك ياخته تذكر طبقه بندي . 3

  بيان ايمونولوژي تك ياخته ها. 4

  توضيح طبقه بندي و خصوصيات عمومي آميب ها .5

  كلي آنتامباو  آنتامبا هيستوليتيكاذكر مورفولوژي و چرخه زندگي  .6

  ليتيكاشرح مكانيسم هاي بيماريزايي آميب هيستو. 7

  آميبيازيس بيماري عالئم بالينيبيان فاكتورهاي تهاجم و . 8

  و انتشار آميب ها اپيدميولوژيتوضيح . 9

  بيان روشهاي تشخيص آزمايشگاهي آميبيازيس. 10

  شرح روشهاي كنترل و پيشگيري آميبيازيس. 11

 ذكر درمان آميبيازيس. 12

  □رواني حركتي                     �عاطفي                      �شناختي                                 :حيطه 

  بحث دو جانبه   -  سخنراني برنامه ريزي شده                      :روش آموزشي
  لب تاب -ويدئو پروژكتور -وايت برد          :وسيله كمك آموزشي

   



  

  سومجلسه * 

  برازش       :نام مدرس

  ها، دي آنتامبا تريكوموناس، يلوماستيكسك ا،ژياردي     :عنوان مبحث

    : اهداف اختصاصي

  طبقه بندي و خصوصيات عمومي تاژك داران روده ايتوضيح . 1

  دي آنتامباو  ژيارديا المبليا، كيلوماستيكس مسنيلي، تريكوموناس واژيناليسبيان مورفولوژي و چرخه زندگي . 2

  دي آنتامباو  ژيارديازيس، هاي تريكومونيازيسبيماري ذكر عالئم باليني. 3

  دي آنتامباو  ژيارديا المبليا، تريكوموناس واژيناليس مكانيسمهاي احتمالي بيماري زاييتوضيح . 4

  بيان پاسخهاي ايمني در  تريكومونيازيس و ژيارديازيس. 5

  دي آنتامباو  ژيارديازيسآزمايشگاهي تريكومونيازيس، شرح روشهاي تشخيص . 6

  دي آنتامباو  ژيارديازيسو انتشار تريكومونيازيس،  ژياپيدميولوذكر . 7

  دي آنتامباو  ژيارديازيسهاي تريكومونيازيس،  بيماريتوضيح روشهاي كنترل و پيشگيري از . 8

 دي آنتامباو  ژيارديازيسبيان درمان تريكومونيازيس، . 9

  □رواني حركتي                     �عاطفي                      �شناختي                                 :حيطه 

  بحث دو جانبه   -  سخنراني برنامه ريزي شده                      :روش آموزشي
  لب تاب -ويدئو پروژكتور -وايت برد          :وسيله كمك آموزشي

   



  چهارمجلسه * 

  برازش       :نام مدرس

   ساركوسيستيس، سيكلوسپورا ، ايزوسپورا،كريپتوسپوريديوم     :عنوان مبحث

  : اهداف اختصاصي

  كوكسيدياهاي روده ايطبقه بندي و خصوصيات عمومي نوشتن . 1

 كوكسيدياهاي روده ايبيان مرفولوژي و چرخه زندگي  .2

  ناشي از كوكسيدياهاي روده ايهاي بيماري شرح عالئم باليني. 3

  كوكسيدياهاي روده ايذكر مكانيسمهاي بيماري زايي . 4

  كوكسيدياهاي روده ايپاسخهاي ايمني در افراد آلوده به  توضيح . 5

  كوكسيدياهاي روده ايآزمايشگاهي بيان روشهاي تشخيص . 6

  كوكسيدياهاي روده ايو انتشار  اپيدميولوژيتوضيح . 7

  ناشي از كوكسيدياهاي روده ايهاي  بيماريتشريح روشهاي كنترل و پيشگيري از . 8

 ناشي از كوكسيدياهاي روده ايهاي  بيماريذكر درمان . 9

  □رواني حركتي                     �عاطفي                      �شناختي                                 :حيطه 

  بحث دو جانبه   -  سخنراني برنامه ريزي شده                      :روش آموزشي
  لب تاب -ئو پروژكتورويد -وايت برد          :وسيله كمك آموزشي

   



  

  پنجمجلسه * 

  برازش       :نام مدرس

   بالستوسيستيس – ميكروسپورا – باالنتيديوم كلي     :عنوان مبحث

  : اهداف اختصاصي

  و بالستوسيستيس ميكروسپوراطبقه بندي و خصوصيات عمومي مژه داران، نوشتن . 1

 بالستوسيستيسو  روسپوراميك، باالنتيديوم كليبيان مرفولوژي و چرخه زندگي  .2

  بالستوسيستوزيسو  ، ميكروسپوريديازيسهاي باالنتيديازيسبيماري شرح عالئم باليني. 3

  و بالستوسيستيس ميكروسپورا، كلي باالنتيديومذكر مكانيسمهاي بيماري زايي . 4

  تيسو بالستوسيس ميكروسپورا ،كلي باالنتيديومپاسخهاي ايمني در افراد آلوده به  توضيح . 5

  و بالستوسيستيس ميكروسپورا، باالنتيديوم كليآزمايشگاهي بيان روشهاي تشخيص . 6

  و بالستوسيستيس ميكروسپورا، باالنتيديوم كليو انتشار  اپيدميولوژيتوضيح . 7

  و كريپتوسپوريديازيس ميكروسپوريديازيس  ،هاي باالنتيديازيس بيماريتشريح روشهاي كنترل و پيشگيري از . 8

 و كريپتوسپوريديازيس ميكروسپوريديازيس ، ر درمان باالنتيديازيسذك. 9

  □رواني حركتي                     �عاطفي                      �شناختي                                 :حيطه 

  بحث دو جانبه   -  سخنراني برنامه ريزي شده                      :روش آموزشي
  لب تاب -ويدئو پروژكتور -وايت برد          :وزشيوسيله كمك آم

   



  

  ششمجلسه * 

  فوالدوند       :نام مدرس

  ، پنوموسيستيستوكسوپالسما     :عنوان مبحث

  : اهداف اختصاصي

  و همچنين پنوموسيستيس و توكسوپالسما تاژك داران خوني، نسجينوشتن طبقه بندي و خصوصيات عمومي . 1

 و پنوموسيستيس توكسوپالسماچرخه زندگي توضيح مرفولوژي و  .2

  توكسوپالسموزيسو پنوموسيستيستوز و هاي بيماري بيان عالئم باليني. 3

  و پنوموسيستيس توكسوپالسماشرح مكانيسمهاي بيماري زايي . 4

  و پنوموسيستيس توكسوپالسماذكر پاسخهاي ايمني در افراد آلوده به  . 5

  توزو پنوموسيستيس توكسوپالسموزيس آزمايشگاهيتوضيح روشهاي تشخيص . 6

  و پنوموسيستيس توكسوپالسماو انتشار  اپيدميولوژيبيان . 7

  و پنوموسيستوز توكسوپالسموزيسهاي بيماريتشريح روشهاي كنترل و پيشگيري از . 8

 توزو پنوموسيستيس توكسوپالسموزيسذكر درمان . 9

  □رواني حركتي                     �عاطفي                      �شناختي                                 :حيطه 

  بحث دو جانبه   -  سخنراني برنامه ريزي شده                      :روش آموزشي
  لب تاب -ويدئو پروژكتور -وايت برد          :وسيله كمك آموزشي

   



  

  جلسه هفتم* 

  فوالدوند       :نام مدرس

   ا، ساركوسيستيسيليشمان     :عنوان مبحث

  : اهداف اختصاصي

  ليشمانياو  تاژك داران خوني، نسجينوشتن طبقه بندي و خصوصيات عمومي . 1

 و ساركوسيستيس ليشمانياتوضيح مرفولوژي و چرخه زندگي  .2

  و ساركوسيستوزيس هاي ليشمانيازيسبيماري بيان عالئم باليني. 3

  اركوسيستيسو س ليشمانياشرح مكانيسمهاي بيماري زايي . 4

  و ساركوسيستيس ليشمانياذكر پاسخهاي ايمني در افراد آلوده به  . 5

  و ساركوسيستوزيس آزمايشگاهي ليشمانيازيستوضيح روشهاي تشخيص . 6

  و ساركوسيستيس ليشمانياو انتشار  اپيدميولوژيبيان . 7

  زيسو ساركوسيستو هاي ليشمانيازيسبيماريتشريح روشهاي كنترل و پيشگيري از . 8

 و ساركوسيستوزيس ذكر درمان ليشمانيازيس. 9

  □رواني حركتي                     �عاطفي                      �شناختي                                 :حيطه 

  بحث دو جانبه   -  سخنراني برنامه ريزي شده                      :روش آموزشي
  لب تاب -ويدئو پروژكتور -ايت بردو          :وسيله كمك آموزشي

   



  

  هشتمجلسه * 

  فوالدوند       :نام مدرس

   آميبهاي آزادزي –تريپانوزوما      :عنوان مبحث

  : اهداف اختصاصي

  آميبهاي آزادزيو  تريپانوزوماهانوشتن طبقه بندي و خصوصيات عمومي . 1

 بهاي آزادزيآميو  هاتريپانوزوماتوضيح مرفولوژي و چرخه زندگي  .2

  آميبهاي آزادزيهاي ناشي از بيماريو  تريپانوزوميازيسانواع  بيان عالئم باليني. 3

  بهاي آزادزيآميو  هاتريپانوزوماشرح مكانيسمهاي بيماري زايي . 4

  بهاي آزادزيآميو  هاتريپانوزوماانواع ذكر پاسخهاي ايمني در افراد آلوده به . 5

  آميبهاي آزادزيهاي ناشي از بيماريو  تريپانوزوميازيسانواع هي آزمايشگاتوضيح روشهاي تشخيص . 6

  بهاي آزادزيآميو  هاتريپانوزوماو انتشار  اپيدميولوژيبيان . 7

  آميبهاي آزادزيهاي ناشي از بيماريو  تريپانوزوميازيسانواع تشريح روشهاي كنترل و پيشگيري از . 8

 يبهاي آزادزيآمهاي ناشي از بيماريو  تريپانوزوميازيسانواع ذكر درمان . 9

  □رواني حركتي                     �عاطفي                      �شناختي                                 :حيطه 

  بحث دو جانبه   -  سخنراني برنامه ريزي شده                      :روش آموزشي
  لب تاب -ويدئو پروژكتور -وايت برد          :وسيله كمك آموزشي

   



  

  نهمجلسه * 

  فوالدوند        :نام مدرس

   بابزيا -پالسموديوم ويواكس،  فالسيپاروم، اوال و ماالريه       :عنوان مبحث

  : اهداف اختصاصي

  و بابزيا پالسموديوم هانوشتن طبقه بندي و خصوصيات عمومي . 1

 بزياو با هاي عامل مولد ماالريا پالسموديومبيان مرفولوژي و چرخه زندگي  .2

  ها و بابزيوز پالسموديوم انواعماالرياي ناشي از  بيماري توضيح عالئم باليني. 3

  و بابزيا ذكر مكانيسمهاي بيماري زايي پالسموديومهاي ماالريا. 4

  بابزياو  شرح پاسخهاي ايمني در ماالريا. 5

  و بابزيا آزمايشگاهي پالسموديومهاي ماالريابيان روشهاي تشخيص . 6

  بابزياو  و انتشار پالسموديومهاي ماالريا پيدميولوژياتوضيح . 7

  ماالريا و بابزيوز بيماريذكر روشهاي كنترل و پيشگيري از . 8

 ماالريا و بابزيوز بيماريتوضيح درمان . 9

  □رواني حركتي                     �عاطفي                      �شناختي                                 :حيطه 

  بحث دو جانبه   -  سخنراني برنامه ريزي شده                      :روش آموزشي
  لب تاب -ويدئو پروژكتور -وايت برد          :وسيله كمك آموزشي

   



  

  همدجلسه * 

  برازش        :نام مدرس

   ديكروسليوم - يگانتيكاژ فاسيوال -فاسيوال هپاتيكا  - كليات ترماتودها -كرم شناسي كليات       :عنوان مبحث

  : اهداف اختصاصي

  و ترماتودهاي كبدي كرمها، ترماتودهانوشتن طبقه بندي و خصوصيات عمومي . 1

 ديكروسليوم دندريتيكومو  تيكا، ژيگانتيكاپابيان مرفولوژي و چرخه زندگي فاسيوال ه .2

  فاسيوليازيس و ديكروسليازيس تشريح عالئم باليني. 3

  ديكروسليومو  تيكا، ژيگانتيكاپابيماري زايي فاسيوال ه ذكر مكانيسمهاي. 4

  توضيح پاسخهاي ايمني در فاسيوليازيس و ديكروسليازيس. 5

  ديكروسليومو  تيكا، ژيگانتيكاپاآزمايشگاهي فاسيوال هبيان روشهاي تشخيص . 6

  و انتشار فاسيوليازيس و ديكروسليازيس اپيدميولوژيشرح . 7

  يشگيري از فاسيوليازيس و ديكروسليازيسذكر روشهاي كنترل و پ. 8

 توضيح درمان فاسيوليازيس و ديكروسليازيس. 9

  □رواني حركتي                     �عاطفي                      �شناختي                                 :حيطه 

  جانبهبحث دو    -  سخنراني برنامه ريزي شده                      :روش آموزشي
  لب تاب -ويدئو پروژكتور -وايت برد          :وسيله كمك آموزشي

   



  

  دهميازجلسه * 

  برازش          :نام مدرس

   پاراگونيموس -متاگونيموس  -س هتروفي -فاسيولوپسيس  – اپيس توركيس - كلونوركيس     :عنوان مبحث

  : اهداف اختصاصي

  روده اي و ريوي ترماتودهايشرح طبقه بندي و خصوصيات عمومي . 1

 اين ترماتودهابيان مرفولوژي و چرخه زندگي  .2

  بيماريهاي حاصله از اين ترماتودها توضيح عالئم باليني. 3

  اين ترماتودهاذكر مكانيسمهاي بيماري زايي . 4

  تشريح پاسخهاي ايمني در بيماريهاي ايجاد شده توسط اين ترماتودها. 5

  اين ترماتودهاآزمايشگاهي بيان روشهاي تشخيص . 6

  و انتشار بيماريهاي ايجاد شده توسط اين ترماتودها اپيدميولوژيتوضيح . 7

  بيان روشهاي كنترل و پيشگيري از بيماريهاي ايجاد شده توسط اين ترماتودها. 8

  ذكر درمان بيماريهاي ايجاد شده توسط اين ترماتودها. 9

  □رواني حركتي                     �عاطفي                      �شناختي                                 :حيطه 

  بحث دو جانبه   -  سخنراني برنامه ريزي شده                      :روش آموزشي
  لب تاب -ويدئو پروژكتور -وايت برد          :وسيله كمك آموزشي

   



  

  ازدهمدوجلسه * 

  برازش        :نام مدرس

  هاوزوماشيست      :عنوان مبحث

  : اهداف اختصاصي

  ترماتودهاي خونيشرح طبقه بندي و خصوصيات عمومي . 1

 شيستوزوما هماتوبيوم، مانسوني و ژاپونيكومذكر مرفولوژي و چرخه زندگي  .2

  شيستوزوميازيس بيان عالئم باليني. 3

  يوم، مانسوني و ژاپونيكومشيستوزوما هماتوبتوضيح مكانيسمهاي بيماري زايي . 4

  شرح پاسخهاي ايمني در شيستوزوميازيس. 5

  شيستوزوما هماتوبيوم، مانسوني و ژاپونيكومآزمايشگاهي ذكر روشهاي تشخيص . 6

  و انتشار شيستوزوميازيس اپيدميولوژيبيان . 7

  توضيح روشهاي كنترل و پيشگيري از شيستوزوميازيس. 8

 ذكر درمان شيستوزوميازيس. 9

  □رواني حركتي                     �عاطفي                      �شناختي                                 :طه حي

  بحث دو جانبه   -  سخنراني برنامه ريزي شده                      :روش آموزشي
  لب تاب -ويدئو پروژكتور -وايت برد          :وسيله كمك آموزشي

   



  

  سيزدهمجلسه * 

  فوالدوند          :نام مدرس

   تنيا مولتي سپس -تنيا اكينوكوك  -تنيا سليوم  -تنيا ساژيناتا  -كليات سستودها       :عنوان مبحث

  : اهداف اختصاصي

  سستودهاطبقه بندي و خصوصيات عمومي بيان . 1

 تا، سليوم، اكينوكوك و مولتي سپستنيا ساژينامرفولوژي و چرخه زندگي توضيح  .2

  تنيازيس، سيستي سركوزيس، هيداتيدوز و سنوروز عالئم بالينيذكر . 3

  تنيا ساژيناتا، سليوم، اكينوكوك و مولتي سپسمكانيسمهاي بيماري زايي تشريح . 4

  پاسخهاي ايمني در تنيازيس، سيستي سركوزيس، هيداتيدوز و سنوروزتوضيح . 5

  س، سيستي سركوزيس، هيداتيدوز و سنوروزتنيازيبيماريهاي آزمايشگاهي روشهاي تشخيص بيان . 6

  و انتشار تنيازيس، سيستي سركوزيس، هيداتيدوز و سنوروز اپيدميولوژيذكر . 7

  روشهاي كنترل و پيشگيري از تنيازيس، سيستي سركوزيس، هيداتيدوز و سنوروزنوشتن . 8

 درمان تنيازيس، سيستي سركوزيس، هيداتيدوز و سنوروزتوضيح . 9

  □رواني حركتي                     �عاطفي                      �شناختي                                 :حيطه 

  بحث دو جانبه   -  سخنراني برنامه ريزي شده                      :روش آموزشي
  لب تاب -ويدئو پروژكتور -وايت برد          :وسيله كمك آموزشي

   



  

  دهمچهارجلسه * 

  فوالدوند       :نام مدرس

   ديفيلوبوتريوم التوم -ديپليديوم كانينوم  - همينولپيس دايمي نوتا -همينولپيس نانا      :عنوان مبحث

  : اهداف اختصاصي

  ديپليديوم كانينوم، ديفيلوبوتريوم التومدايمينوتا، و  همينولپيس ناناطبقه بندي و خصوصيات عمومي نوشتن . 1

 ديفيلوبوتريوم التوم -ديپليديوم كانينوم دايمينوتا، و  همينولپيس نانازندگي بيان مرفولوژي و چرخه  .2

  هيمنولپيازيس، ديپيليديازيس و ديفيلوبوتريازيس شرح عالئم باليني. 3

  ديپليديوم كانينوم، ديفيلوبوتريوم التومدايمينوتا، و  همينولپيس ناناتوضيح مكانيسمهاي بيماري زايي . 4

  مني در هيمنولپيازيس، ديپيليديازيس و ديفيلوبوتريازيسبيان پاسخهاي اي. 5

  ديپليديوم كانينوم، ديفيلوبوتريوم التومدايمينوتا، و  همينولپيس ناناآزمايشگاهي ذكر روشهاي تشخيص . 6

  و انتشار هيمنولپيازيس، ديپيليديازيس و ديفيلوبوتريازيس اپيدميولوژيتشريح . 7

  از هيمنولپيازيس، ديپيليديازيس و ديفيلوبوتريازيس توضيح روشهاي كنترل و پيشگيري. 8

 بيان درمان هيمنولپيازيس، ديپيليديازيس و ديفيلوبوتريازيس. 9

  □رواني حركتي                     �عاطفي                      �شناختي                                 :حيطه 

  بحث دو جانبه   -  برنامه ريزي شده سخنراني                      :روش آموزشي
  لب تاب -ويدئو پروژكتور -وايت برد          :وسيله كمك آموزشي

   



  

  پانزدهمجلسه * 

  خرمي       :نام مدرس

   تريكوسفال -اكسيور  –الروهاي مهاجر احشايي  - آسكاريس – كليات نماتودها     :عنوان مبحث

  : اهداف اختصاصي

  تريكوسفال، الروهاي مهاجر احشايي،  اكسيور و نماتودها، آسكاريسخصوصيات عمومي  نوشتن طبقه بندي و. 1

 تريكوسفال،  اكسيور و  كاتيو  توكسوكارا كانيس، آسكاريستوضيح مرفولوژي و چرخه زندگي  .2

  و تريكيوريازيس ، توكسوكاريازيس، اكسيوريازيسسازيآسكاري بيان عالئم باليني. 3

  تريكوسفال، الروهاي مهاجر احشايي ،  اكسيور و آسكاريسماري زايي شرح مكانيسمهاي بي. 4

  و تريكيوريازيس ، توكسوكاريازيس، اكسيوريازيسسازيآسكاريذكر پاسخهاي ايمني در . 5

  تريكوسفال، الروهاي مهاجر احشايي،  اكسيور و آسكاريسآزمايشگاهي نوشتن روشهاي تشخيص . 6

  تريكوسفال، الروهاي مهاجر احشايي،  اكسيور و كاريسآسو انتشار  اپيدميولوژيتوضيح . 7

  و تريكيوريازيس ، توكسوكاريازيس، اكسيوريازيسسازيآسكاريبيان روشهاي كنترل و پيشگيري از . 8

 و تريكيوريازيس ، توكسوكاريازيس، اكسيوريازيسسازيآسكاريشرح درمان . 9

  □رواني حركتي                     �عاطفي                      �شناختي                                 :حيطه 

  بحث دو جانبه   -  سخنراني برنامه ريزي شده                      :روش آموزشي
  لب تاب -ويدئو پروژكتور -وايت برد          :وسيله كمك آموزشي

   



  

  شانزدهمجلسه * 

  خرمي       :نام مدرس

  الروهاي مهاجر پوستي -كرمهاي قالبدار  –سپيراليس تريشينال ا     :عنوان مبحث

  : اهداف اختصاصي

  الروهاي مهاجر پوستي ات عمومي تريشين، كرمهاي قالبدار ونوشتن طبقه بندي و خصوصي. 1

 ذكر مورفولوژي و چرخه زندگي اين نماتودها .2

  خزندهبثورات  نكيلوستوميازيس، نكاتوريازيس وتريشينوز، آ بيان عالئم باليني. 3

  توضيح مكانيسمهاي بيماري زايي اين نماتودها. 4

  تشريح پاسخهاي ايمني در بيماريهاي حاصله از اين نماتودها. 5

  جرالروهاي مها و ، نكاتور، آنكيلوستوماآزمايشگاهي تريشينذكر روشهاي تشخيص . 6

  رالروهاي مهاج و ، نكاتور، آنكيلوستوماو انتشار تريشين اپيدميولوژينوشتن . 7

  بيان روشهاي كنترل و پيشگيري از اين نماتودها. 8

 توضيح درمان بيماريهاي حاصله از اين نماتودها. 9

  □رواني حركتي                     �عاطفي                      �شناختي                                 :حيطه 

  بحث دو جانبه   -  شده سخنراني برنامه ريزي                      :روش آموزشي
  لب تاب -ويدئو پروژكتور -وايت برد          :وسيله كمك آموزشي

   



  

  هفدهمجلسه * 

  خرمي         :نام مدرس

  دراكونكولوس مدينن سيس -استرونژيلوئيدس       :عنوان مبحث

  : اهداف اختصاصي

  سلودراكونكوو استرونژيلوئيدس طبقه بندي و خصوصيات عمومي نوشتن . 1

 دراكونكولوس استرونژيلوئيدس و شرح مورفولوژي و چرخه زندگي .2

  دراكونكولوليازيسو استرونژيلوئيديازيس  بيان عالئم باليني. 3

  دراكونكولوساسترونژيلوئيدس و توضيح مكانيسمهاي بيماري زايي . 4

  دراكونكوليازيساسترونژيلوئيديازيس و ذكر پاسخهاي ايمني در . 5

  و دراكونكولوساسترونژيلوئيدس آزمايشگاهي اي تشخيص نوشتن روشه. 6

  دراكونكولوسو  استرونژيلوئيدس و انتشار اپيدميولوژيبيان . 7

  استرونژيلوئيديازيس و دراكونكوليازيستوضيح روشهاي كنترل و پيشگيري از . 8

 دراكونكوليازيساسترونژيلوئيديازيس و تشريح درمان . 9

  □رواني حركتي                     �عاطفي                      �شناختي                                 :حيطه 

  بحث دو جانبه   -  سخنراني برنامه ريزي شده                      :روش آموزشي
  لب تاب -ويدئو پروژكتور -وايت برد          :وسيله كمك آموزشي

   



  

  همجديجلسه ه* 

  خرمي       :نام مدرس

   لوآلوآ -انكوسركا ولولوس  –بروگيا ماالئي  -ووشرريا بانكروفتي      :وان مبحثعن
  : اهداف اختصاصي

  )ووشرريا، بروگيا، انكوسركا و لوآلوآ(طبقه بندي و خصوصيات عمومي نماتودهاي نسجي نوشتن . 1

 ووشرريا، بروگيا، انكوسركا و لوآلوآشرح مورفولوژي و چرخه زندگي  .2

  فيالريازيس م بالينيبيان عالئ. 3

  ووشرريا، بروگيا، انكوسركا و لوآلوآتوضيح مكانيسمهاي بيماري زايي . 4

  ذكر پاسخهاي ايمني در فيالريازيس. 5

  ووشرريا، بروگيا، انكوسركا و لوآلوآآزمايشگاهي نوشتن روشهاي تشخيص . 6

  ووشرريا، بروگيا، انكوسركا و لوآلوآو انتشار  اپيدميولوژيبيان . 7

  توضيح روشهاي كنترل و پيشگيري از فيالريازيس .8

 تشريح درمان فيالريازيس. 9

  □رواني حركتي                     �عاطفي                      �شناختي                                 :حيطه 

  بحث دو جانبه   -  سخنراني برنامه ريزي شده                      :روش آموزشي
  لب تاب -ويدئو پروژكتور -وايت برد          :له كمك آموزشيوسي


