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اّذاف کلی درس :
آضٌبیی ثب آلَدگی ّبی اًگلی ٍ قبرچی در اًسبى :
* اهداف اختصاصی :
ً - 1حَُ آلَدُ ضذى اًسبى ثِ اًگل ّب ٍ قبرچ ّب ی ضبیغ :
 - 2ضٌبخت اضکبل ػفًَی اًگل ّب ٍ قبرچ ّب
 - 3ضٌبخت چرخِ زًذگی اًگل ّب ٍ قبرچ ّب
 - 4ضٌبخت هکبًیسم ثیوبریسایی اًگل ّب ٍ قبرچ ّب
ً - 5حَُ هقبثلِ ٍ کٌترل ثیوبریْبی اًگلی ٍ قبرچی
 - 6آضٌبیی ثب دارٍّبی ضذ اًگلی ٍ قبرچی
* منابع اصلی درس ( ػٌَاى کتبة – ًبم ٍ ًَیسٌذُ )
1- Basic Clinical parasitology Broen & nova
2- Medical parasitology Markell & Voge's
 -2قبرچ ضٌبسی پسضکی ( دکتر ضْال ضبدزی )
* ًحَُ ارزضیبثی داًطجَ ٍ ثبرم هرثَط ثِ ّر ارزضیبثی :
الف ) در طَل دٍرُ ( کَئیس  ،تکبلیف  ،اهتحبى هیبى ترم ٍ  : ) 000اهتحبى
هیبى ترم

ثبرم :

% 45کل ًورُ

ة) پبیبى دٍرُ اهتحبى پبیبى ترم
ثبرم  % 55کل ًورُ
* سیبست هسئٍَل دٍرُ در هَرد ثرخَرد ثب غیجت ٍ تبخیر داًطجَ در کالس درس
 -2در هَرد غیجت داًطجَیبى طجق هقررات جبری داًطگبُ رفتبر هی ضَد .
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9

هقذهبت ترهبتَدّب  -ترهبتَدّبی رٍدُ ای

دکتر یَسفی

10

ثیوبری ّبی ثبکتریبیی ٍ قبرچی سطحی

دکتر چبدگبًی پَر

11

ترهبتَدّبی ًسجی  -خًَی  -ضیستَزٍهب ّب

– دکتر یَسفی

کلًََرکیس
12

اداهِ ثیوبری ّبی قبرچی سطحی – کراتیت ٍ اٍتیت

دکتر چبدگبًی پَر

13

هقذهبت سستَدّب – تٌیب ّب – تٌیب سَلیَم

دکتر یَسفی

14

ثیوبری ّبی قبرچی جلذی – درهبتَفیتَزیس

دکتر چبدگبًی پَر

15
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خبًن دکتردّقبى
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هبالریب

 -دکتر اسکٌذریبى

22

اداهِ ثیوبری ّبی قبرچی زیر جلذی

خبًن دکتر دّقبى

23
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24
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26
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خبًن دکتر دّقبى
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28

اداهِ لیطوبًیب ّب – تریپبًَزٍم ّب
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