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 بیماریزای انسانیی انگلها ی تک یاخته ای و کرمها یکژلومرفو  الم مستقیم و کشت وخصوصیات . تهیه آشنایی دانشجویان با نحوه نمونه گیریهدف کلی:

 در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود  اهداف اختصاصی:

 حیطه شناختی:

 شایع قارچهاي :شامل شناسی قارچ،ونماتودها ترماتودها،سستودها : شامل ونسوج،کرمشناسی وخون اي روده هاي یاخته تك شامل انگلی هاي نمونه-1

 را بصورت ماکروسكوپی و میكروسكوپی در زیر میكروسكوپ تشخیص دهد ازنظرپزشكی ورایج

 آزمایشگاهی عفونت هاي قارچی و انگلی را شرح دهد راه هاي تشخیص-2

 توضیح دهد.نحوه نمونه گیري وتهیه الم آزمایشگاهی جهت تشخیص عفونت اي انگلی و قارچی را  دسته بندي و  -3

 :نگرشی حیطه

 .فعال داشته باشد در بحث هاي گروهی شرکت-1

 شده سؤال نماید.درآزمایشگاه در ارتباط با موضوعات مطرح -2

 پس از یادگیري هر موضوع جدید، بتواند جایگاه آن را نسبت به یادگیري موضاعات قبلی مشخص نماید.-3

 :رفتاري )عملكردي(حیطه 

 انجام دهد.حضور استاد  دررا  انگلی و قارچیبیمار مبتال به بیماري هاي  نحوه نمونه گیري و  تهیه الم از نمونه-1

 .موارد مثبت کاذب را مشخص نمایدرا بنویسد و  انگلی و قارچیجهت تشخیص بهتر بیماري هاي آزمایش هاي الزم -2

 تكالیف خود را به دقت و در مهلت تعیین شده انجام دهد.و نماید راشناساییانگلی ،قارچی و  هاي بتواندنمونه -3

 

ایجاد انگیزه براي یادگیري -4بررسی گزارش کار آزمایشگاهی دانشجو  -3ارزشیابی روزانه از مباحث جلسه گذشته.  -2. حضوروغیاب 1فعالیت استاد:

 بیشتر)فعالیت گروهی(.

 نمونه الم، صورت به وبندپایان ها قارچ ها، کرم وماکروسكوپی میكروسكوپی ها، یاخته تك میكروسكوپی هاي ونمونه بررسیو شیوه تدریس: سخنرانی

 .ویدئوپرژکتور، وایت برد شامل سایل کمك آموزشیبا استفاده از میكروسكوپ ،استریو میكروسكوپ و براي دانشجویان وآماده ونتاژشدهم

انجام تكالیف  -3عملی.  و شرکت منظم در جلسات ارزشیابی شفاهی -2   آزمایشگاهحضور به موقع و فعال در  -1دانشجو:و تكالیف چگونگی فعالیت 



 از طرف استاد.محوله 

 ودانشجو اند گردیده مشخص وماکروسكوپی میكروسكوپی هاي نمونه که یا پاور پوینت ایستگاهی امتحان صورت به عملی درس -1 نحوه ارزیابی دانشجو:

 ارزیابی تكالیف  -3حضور و غیاب.  -2دهد ارائه ها نمونه شناسایی درمورد شفاهی یا کتبی پاسخ بتواند

 جدول زمانبندی درس  

 

 

 منابع درسی:

 جلسه
 

 عنوان مباحث درسی در این جلسه موضوع

1 

 تک یاخته شناسی

آمیب ها ،مزکداران 

 وتاژکداران(
 

. تشخیص ازمایشگاهی و بررسی خصوصیات مرفولوژیک آمیب انتاموبا  به طریق مستقیم و تغلیظ) روش رسوبی و فلوتاسیون(نمونه گیریانجام نحوه 

 wet.بررسی خصوصیات مرفولوژیک تریکو موناس واژینالیس ونحوه تهیه کسترش مرطوب) هیستولیتیکا ، انتا موبا کلی باالنتیدیوم کلی ، و ژیاردیا المبلیا

smearاز نمونه ترشحات الوده به تریکوموناس واژینالیس) 

2 
 چ شناسیقار

 

ررسی و و تست کالمیدو کونیدی .بRBو تست   Germ tube، تشخیص افتراقی گونه های کاندیدا به رو ش نحوه رنگ آمیزی قارچها به روش جوهر چین 

فیستولهای بیماری نحوه تهیه نمونه از کریپتو کوکوس نئو فورمنس .،تشخیص آزمایشگاهی قارچهای مخمری  کاندیدیا آلبیکنس، ژئو تریکوم کاندیدوم، 

 بررسی  الم میکروسکوپی بیماری اکتینو میکوزیساکتینومیکوزیس ،

3 

 تک یاخته شناسی

)تازکداران خونی و 

 بافتی(و کوکسیدیا
 

 

نحوه  . تشخیص ازمایشگاهی و بررسی خصوصیات مرفولوژیک لیشمانیا میجر .)اشکال اماستیگوت و پروماستیگوت ( از زخم لیشمانیوزیس نحوه نمونه گیری

 توکسو پالسما گوندی بررسی المتریپانوزوم گامبینس و کروزی. خونی  مبررسی الو تهیه گسترش نازک و ضخیم خونی 

4 
 قارچ شناسی

 

پتی ریازیس ورسی کالر،پتی ریازیس اوال بررسی و تشخیص آزمایشگاهی قارچهای جلدی: کچلی اکتو و  بررسی و تشخیص آزمایشگاهی قارچهای سطحی : 

 آندو تریکس و کچلی فاووس.
 

5 

 دنباله کوکسیدیا

 کرم شناسی نماتودا
 

 پالسمودیو فالسیپاروم.نحوه نمونه گیری و تشخیص ازمایشگاهی  بیماری ماالریا ،بررسی خصوصیات مرفولوژیک ،  پالسمودیوم ویواکس و 

 
 

6 
 قارچ شناسی

 
 بررسی و تشخیص آزمایشگاهی قارچهای فرصت طلب فوزاریوم،پنی سلیوم ، و رایزو پوس، موکور ، آلترناریا و آسپر ژیلوس نیجر

7 
 دنباله نماتودا

 

 

 اکسیور ، تریکو سفالتشخیص ازمایشگاهی و بررسی خصوصیاتمرفولوژیک کرم بالغ و تخم کرمهای نماتود آسکاریس، 

8 
 نماتوداکرم شناسی 

 
 نحوه نمونه گیری . تشخیص ازمایشگاهی و بررسی خصوصیات مرفولوژیک کرمهای قالبدار انسانی وکرم  تریشین

9 

 کرم شناسی

 )سستودها(
 

 

 بررسی خصوصیات مرفولوژیک ترماتود  فاسیوال هپاتیکا وترماتود دیکروسولیوم دندریتیکوم

 بالغ، تخم .میراسیدیوم .اسپوروسیست.ردی و سرکر( )بررسی اشکال
 

11 

 کرم شناسی

 )دنباله سستودها(
 

 بررسی خصوصیات مرفولوژیک کرم بالغ و تخم ترماتود  شیستوزوماها
 

11 

 کرم شناسی

 )سستودها(
 

 نانا،تنیا ساژیناتا و تنیا سولیومنحوه نمونه گیری ،تشخیص ازمایشگاهی و بررسی خصوصیات مرفولوژیک سستود های ، هیمنولپیس 
 

12 

 کرم شناسی

 )دنباله سستودها(
 

 بررسی اشکال  تخم ،بند نارس، بند بالغ ، بند بارورو فرم سیستی سرکوس تنیا ساژیناتا و تنیا سولیوم
 

13 

 کرم شناسی

 )دنباله سستودها(

 

 کرم بالغ و تخم و اشکال پروتواسکولکس اکی نوکوکوس گرانولوزوس.نحوه نمونه گیری . تشخیص ازمایشگاهی و بررسی خصوصیات مرفولوژیک 

 کیست هیداتیک ونحوه تهیه آنتی ژن کازونی از مایع کیست هیداتیک   

14 
 امتحان پایان ترم
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