بسمه تعالی
برنامه رئوس مطالب درس انگل شناسی  2علوم آزمایشگاهی
نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96
شماره درس826621 :

تعداد واحد و نوع 2 :واحد نظری
پیش نیاز :انگل شناسی  ( 8کرم شناسی)

محل تشکیل کالس نظری68 :

زمان تدریس :شنبه ها 1-82
مسئول درس  :دکترغیور
مدرس همکار :دکتر حجازی ،دکتر طلوعی ،دکتر ابطحی
تاریخ

موضوع بحث

شنبه
99/11/9
شنبه
تاژکداران خونی نسجی :لیشمانیاها (انواع لیشمانیوز جلدی)
99/11/11
شنبه
ادامه تاژکداران خونی-نسجی (لیشمانیوز احشایی)
99/11/32
شنبه
ادامه تاژکداران خونی-نسجی :تریپانوزوما ها (تریپانوزومیاز آفریقایی و آمریکایی)
99/11/23
شنبه
کوکسیدیاهای خونی :پالسمودیوم ها ی انسانی
99/13/7
شنبه
ادامه پالسمودیوم ها  ،بابزیاها
99/13/11
شنبه
کوکسیدیاهای نسجی :توکسوپالسما
99/13/31
شنبه
ا دامه توکسوپالسما (سارکوسیستیس و)...
91/1/19
شنبه
تک یاخته های :روده ای آمیبیازیس روده ای و خارج روده ای
91/1/31
شنبه
آمیب های غیربیماریزای رودهای و آمیب های آزادزی ،مژه داران
91/3/3
شنبه
تاژکداران روده ای(ژیاردیا ،دی آنتا موبا ،کیلوماستیکس ،انتروموناس ،رتورتاموناس)
91/3/9
شنبه
تاژکداران حفرات گوارشی -تناسلی (تریکوموناس ها) و بالستوسیستیس
91/3/11
شنبه
کوکسیدیاهای روده ای (ایزوسپورا ،کریپتوسیوریدیوم)
91/3/32
شنبه
ادامه کوکسیدیاهای روده ای (سیکلوسپورا ) و میکروسپوریدیاها
91/3/23
شنبه
مقدمه ای برحشره شناسی پزشکی ،کلیات و مفاهیم
91/2/1
شنبه
بیماری گال ،شپش ها و مگس های مولد میازیس و روش های تشخیص
91/2/12
مقدمه و کلیات تک یاخته شناسی

مدرس
دکتر غیور
دکتر حجازی
دکتر حجازی
دکتر حجازی
دکتر غیور
دکتر غیور
دکتر غیور
دکتر غیور
دکتر طلوعی
دکتر طلوعی
دکتر طلوعی
دکتر طلوعی
دکتر غیور
دکتر غیور
دکتر ابطحی
دکتر ابطحی

منابع:
 -1تکیاخته شناسی پزشکی :اساتید دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 -2انگلشناسی پزشکی :نوا -براون ترجمه دکتر اطهری
 -6انگلشناسی پزشکی :مارکل ،وگ
 -4کلیات حشرهشناسی پزشکی :ترجمه زعیم ،دشتی ،صائبی
به منظور حفظ حرمت کالس:
 دانشجویان موظفند قبل از استاد در کالس حضور داشته باشند و استاد می تواند بعد از ورود خود
دانشجویان را به کـالس راه ندهد.
 دانشجویان موظفند گوشی همراه خود را خاموش نمایند.
 ضبط صدای استاد با رضایت و هماهنگی ایشان امکان پذیر است.
 به ازای هر جلسه غیبت نیم نمره از نمره نهایی نیمسال کسرمی گردد .در صورت انجام دو جلسه غیبت
غیر موجه نمره صفر برای درس منظور می گردد .متولی تشخیص موجه بودن غیبت ها آموزش
دانشکده (حداکثر یک هفته بعد از غیبت) می باشد.
 تمام هماهنگی های درسی بین استاد و دانشجو تنها از طریق نماینـده منتخـب دانشـجویان صـورت
مـی گیـرد .اخبـار رسـیده از سـایر دانشجویان مستند نمی باشد.
 نماینده موظف است قبل از ورود استاد کلیه لوازم سمعی و بصری مثل کامپیوتر ،ویدیو پروژکتور و دیتا
شو را آماده و روشن کرده باشد
 نماینده دانشجویان موظف است جلساتی که با تعطیالت رسمی مصادف است با هماهنگی استاد مربوطه
کالس جبرانی برگزار نماید.
 استاد موظف است در جلسه اول شناسنامه درس (اهداف درسی ،منبع درس ،بودجه بندی درسی ،سهم
آزمون ها ،نحوه ارزشیابی برنامـه نیمسال و نحوه دسترسی به مدرس( را اعالم کرده و در اختیار
دانشجویان قرار دهد
 مدت تدریس در کالس های دو ساعته ،یک ساعت و 54دقیقه و در کالس های یک ساعته 45 ،دقیقه
می باشد .دوره هـای تـدریس در کالس  05تا  05دقیقه و تغییر فعالیت  4-0دقیقه می باشد.
 توصیه می شود تمامی دانشجویان در طول تدریس یادداشت برداری کنند
 دانشجو باید در اولین فرصت مطالب را مرور کرده و اشکاالت احتمالی را حداکثر تا قبل از جلسه بعدی
برطرف کند.
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