معاونت آموزشی  -مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
نیمسال تحصیلی:
فرم طرح درس
نام درس  :انگل شناسی میزان واحد1:ن

رشته تحصیلی :پزشکی

مقطع تحصیلی دانشجویان:
دکتری

محل برگزاری :دانشکده مدرس :دکتربهمن فوالدی
پزشکی

هدف کلی درس:آشنایی با کلیات انگل شناسی
منابع اصلی درس :انگل شناسی نواوبراون -انگل شناسی پزشکی مارکل  -انگل شناسی ماریتا وووگ -کرم شناسی پزشکی ارفع
شماره
جلسه

اهداف میانی
(رئوس مطالب)

1

طبقه بندی -فرم هاای
مختلااااال انگااااال هاااااا-
سااااااااااااااااااااااااااااااااااا ت ا
ومورفولااااااااااااااااااو ی-
ا -
اصاااااااااااااااااااااا
راههاااااااااای انتقاااااااااا -
مصونیت وای نی

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف
آموزشی  :شناختی ،عاطفی ،روان
حرکتی)

طبقه
هر
حیطه

-1طبقه بندی انگل ها را توضیح دهد
 -2فرم های مختلل انگل ها را توضیح دهد.
 -3ساا ت ا و مورفولاو ی انگال هاا راتوضایح
دهد.
 -4پدیاادک سیهااته شااد و ااروت ا سیهاات را
توضیح دهد.
ا در انگاال شناساای را
 -5معااانی اصا
تعریل ن اید.
-6راههای انتقا عوامل انگلی را توضیح دهد.
 -7مصونیت وای نی در انگل ها راشرح دهد.

شنا تی
"
"
"
"
"

روش
یاددهی
یادگیری

سخنرانی
تعاملی،
ن ایش
عل ی،
پرسش و
پاسخ،
ارائه
سی نار

مواد و
وسایل
آموزشی

س س
درس با
امکانا
وایت برد،
سامپیوتر،
دیتا
پرو ستور،
پردک
ن ایش

"

1

تاریخ
جلسه
وزمان

111دقیقه

تکالیف دانشجو

ارائه تحقیق و یافتن پاسخ سوواالت زیر:
 -1طبقه بندی انگل ها را توضیح دهید ؟
 -2فرم های مختلل انگل ها را توضیح دهید ؟
 -3سااا ت ا و مورفولااو ی انگاال هااا را توضاایح
دهید؟
 -4پدیدک سیهته شد و اروت ا سیهات را توضایح
دهید؟
ا در انگال شناسای را تعریال
 -5معانی اصا
سنید؟
 -6راههای انتقا عوامل انگلی را توضیح دهید.
 -7مصونیت وای نی در انگل ها راشرح دهید؟

نحوه
ارزشیابی
و درصد آن

ضور فعا در
س س ،ن رک
س سی ،امتحا
میا ترم،
امتحا پایا ترم

هدف کلی درس:آشنایی با آمیب های بیماریزا وغیر بیماریزاو آمیب های با زندگی آزاد
منابع اصلی درس :انگل شناسی نواوبراون  -انگل شناسی پزشکی مارکل  -انگل شناسی ماریتا وووگ -کرم شناسی پزشکی ارفع
شماره
جلسه

اهداف میانی
(رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف
آموزشی  :شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

2

آمیب های بی اریزا
وغیر بی اریزا-
آنتا آمیبا
هیهتولیتیکا-
اتیولو ی و
پاتولو ی آمیب
هیهتولیتیکا -سنتر
وپیشگیری-
تشخیص
آ مایشگاهی-
درما  -آسانتاآمیبا
ونگلریا

- -1آمیب های بی اریزا وغیر بی اریزا رادسته بندی سند.
 -2آمیب های غیربی اریزا را توضیح دهد.
 -3آنتا آمیبا هیهتولیتیکا راتوضیح دهد.
 -4اتیولاو ی و پااتولو ی آمیاب هیهاتولیتیکا راتوضایح
دهد.
 -5راههای سنتر وپیشگیری را توضیح دهد.
 -6راههای تشخیص آ مایشگاهی آمیب را توضیح دهد.
 -7راههای درما آمیب را توضیح دهد.
 -8آمیاااب هااااای باااا نااااد ی ا اد(آسانتاآمیباااا ونگلریااااا )را
توضیح دهد.

روش
طبقه هر
یاددهی
حیطه
یادگیری

مواد و
وسایل
آموزشی

تاریخ
جلسه
وزمان

تکالیف دانشجو

نحوه
ارزشیابی
و درصد
آن

ارائه تحقیق و یافتن پاسخ سوواالت زیر:

شنا تی
"
"
"
"
"
"

سخنرانی
تعاملی،
ن ایش عل ی،
پرسش و
پاسخ،
ارائه سی نار

2

س س درس
با امکانا
وایت برد،
سامپیوتر،
دیتا
پرو ستور،
پردک ن ایش

111دقیقه

- -1آمیاااب هاااای بی ااااریزا وغیااار بی ااااریزا رادساااته
بندی سنید.
 -2آمیب های غیربی اریزا را توضیح دهید.
 -3آنتا آمیبا هیهتولیتیکا راتوضیح دهید.
 -4اتیولااااو ی و پاااااتولو ی آمیااااب هیهااااتولیتیکا
راتوضیح دهید.
-5راههای سنتر وپیشگیری را توضیح دهید.
-6راههااای تشااخیص آ مایشااگاهی آمیااب را توضاایح
دهید.
-7راههای درما آمیب را توضیح دهید.
 -8آمیب های با ند ی ا اد(آسانتاآمیباا ونگلریاا )را
توضیح دهید.

ضور فعا
در س س،
ن رک س سی،
امتحا میا
ترم ،امتحا
پایا ترم

هدف کلی درس:آشنایی با تاژکداران بیماریزای و غیر بیماریزای دستگاه گوارش وحفرات بدن
منابع اصلی درس :انگل شناسی نواوبراون  -انگل شناسی پزشکی مارکل  -انگل شناسی ماریتا وووگ -کرم شناسی پزشکی ارفع
شماره
جلسه

اهداف میانی
(رئوس
مطالب)

3

تا سدارا
بی اریزا وغیر
بی اریزا -یاردیا
المبلیا -پاتولو ی
یاردیا المبلیا-
سنتر
وپیشگیری-
تشخیص
آ مایشگاهی-
درما -
تریکوموناس
وا ینالیس

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف
آموزشی  :شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)
- -1تا سدارا بی اریزا وغیر بی ااریزا رادساته بنادی
سند.
 -2تا سدارا غیربی اریزا را توضیح دهد.
 -3تا سدار بی اریزای دستگاک وارش یاردیا المبلیاا
راتوضیح دهد.
 -4اتیولاو ی و پااتولو ی یاردیاا المبلیاا راتوضایح
دهد.
-5راههااااای سنتاااار وپیشااااگیری یاردیااااا المبلیااااا را
توضیح دهد.
-6راههای تشخیص آ مایشگاهی را توضیح دهد.
-7راههای درما یاردیا المبلیا را توضیح دهد
 -8تا ساادار بی اااریزای اارا بااد تریکوموناااس
وا ینالیس راتوضیح دهد.

طبقه
هر
حیطه
شنا تی
"
"
"
"

روش
یاددهی
یادگیری
سخنرانی
تعاملی،
ن ایش
عل ی،
پرسش و
پاسخ،
ارائه
سی نار

مواد و
وسایل
آموزشی

س س
درس با
امکانا
وایت برد،
سامپیوتر،
دیتا
پرو ستور،
پردک
ن ایش

3

تاریخ
جلسه
وزمان
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تکالیف دانشجو
ارائه تحقیق و یافتن پاسخ سوواالت زیر:
- -1تا سااادارا بی ااااریزا وغیااار بی ااااریزا رادساااته
بندی سنید.
 -2تا سدارا غیربی اریزا را توضیح دهید.
 -3تا ساادارا بی اااریزای دسااتگاک ااوارش یاردیااا
المبلیا راتوضیح دهید.
 -4اتیولو ی و پاتولو ی یاردیا المبلیاا راتوضایح
دهید.
-5راههاااای سنتااار وپیشاااگیری یاردیاااا المبلیاااا را
توضیح دهید.
-6راههای تشخیص آ مایشگاهی را توضیح دهید.
-7راههای درما یاردیا المبلیا را توضیح دهید.
 -8تا ساادار بی اااریزای اارا بااد تریکوموناااس
وا ینالیس راتوضیح دهید.

نحوه
ارزشیابی
و درصد آن

ضور فعا در
س س ،ن رک
س سی ،امتحا
میا ترم،
امتحا پایا ترم

هدف کلی درس:آشنایی با باالنتیدیوم کلی (مژه دار بیماریزای ) دستگاه گوارش
منابع اصلی درس :انگل شناسی نواوبراون  -انگل شناسی پزشکی مارکل  -انگل شناسی ماریتا وووگ -کرم شناسی پزشکی ارفع

شماره
جلسه

اهداف میانی
(رئوس
مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف
آموزشی  :شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

4

باالنتیدیوم سلی-
پاتولو ی
باالتیدیوم سلی-
تشخیص
آ مایشگاهی
باالنتیدیوم -درما
باالنتیدیوم سلی

-1مژک دار بی اریزای دستگاک وارش باالنتیدیوم سلای
را توضیح دهد.
 -2اتیولو ی و پاتولو ی باالتیدیوم راتوضیح دهد.
 -3راههاااای سنتااار وپیشاااگیری باالنتیااادیوم سلااای را
توضیح دهد.
 -4راههای تشخیص آ مایشاگاهی باالنتیادیوم سلای را
توضیح دهد.
 -5راههای درما باالنتیدیوم سلی را توضیح دهد.

طبقه
هر
حیطه

روش
یاددهی
یادگیری
سخنرانی
تعاملی،
ن ایش
عل ی،
پرسش و
پاسخ،
ارائه
سی نار

مواد و
وسایل
آموزشی

تاریخ
جلسه
وزمان

س س
درس با
امکانا
وایت برد،
سامپیوتر،
دیتا
پرو ستور،
پردک
ن ایش

111دقیقه

4

تکالیف دانشجو
ارائه تحقیق و یافتن پاسخ سوواالت زیر:
مژک دار بی اریزای دستگاک وارش باالنتیادیوم سلایرا توضیح دهید.
 -2اتیولو ی و پاتولو ی باالتیدیوم راتوضیح دهید.
 -3راههاااای سنتااار وپیشاااگیری باالنتیااادیوم سلااای را
توضیح دهید.
 -4راههااای تشااخیص آ مایشااگاهی باالنتیاادیوم سلاای
را توضیح دهید.
 -5راههای درما باالنتیدیوم سلی را توضیح دهید.

نحوه
ارزشیابی
و درصد آن

ضور فعا در
س س ،ن رک
س سی ،امتحا
میا ترم،
امتحا پایا ترم

هدف کلی درس :کلیات وطبقه بندی پریاخته ها و آشنایی با ترماتودهای کبدی وروده ای
منابع اصلی درس :انگل شناسی نواوبراون  -انگل شناسی پزشکی مارکل  -انگل شناسی ماریتا وووگ -کرم شناسی پزشکی ارفع

شماره
جلسه

اهداف میانی
(رئوس
مطالب)

5

سلیاااااااا و طبقاااااااه
بناااادی -هتااااروفیس
هتاااااااااااااااااااااروفیس-
فاسااایوال هپاتیکاااا -
دیکروسااااااااااااااولیوم
دندریتیکوم

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف
آموزشی  :شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)
-1سلیا و طبقه بندی پریا ته ها را توضیح دهد.
 -2ترماتود رودک ای هتاروفیس هتاروفیس راتوضایح
دهد.
 -3اتیولااااااو ی و پاااااااتولو ی هتااااااروفیس هتااااااروفیس
راتوضیح دهد.
 -4راههای سنتر وپیشگیری هتروفیس هتاروفیس را
توضیح دهد.
 -5راههای تشخیص آ مایشگاهی ودرماا هتاروفیس
هتروفیس را توضیح دهد.
 -6ترماتود سبدی فاسیوال هپاتیکا را توضیح دهد.
 -7اتیولو ی و پاتولو ی فاسایوال هپاتیکاا راتوضایح
دهد
 -8راههااااااای تشااااااخیص آ مایشااااااگاهی ودرمااااااا را
توضیح دهد
 -9راههاااای سنتااار وپیشاااگیری فاسااایوال هپاتیکاااا را
توضیح دهد.
 --11ترماااتود سباادی دیکروسااولیوم دناادریتیکوم را
توضیح دهد.
 -11اتیولو ی و پاتولو ی دیکروسولیوم دنادریتیکوم
راتوضیح دهد
 -12راههاااااای تشاااااخیص آ مایشاااااگاهی ودرماااااا را
توضیح دهد
 -13راههااااااای سنتاااااار وپیشااااااگیری دیکروسااااااولیوم
دندریتیکوم را توضیح دهد.

طبقه
هر
حیطه

شنا تی

روش
یاددهی
یادگیری

سخنرانی
تعاملی،
ن ایش
عل ی،
پرسش و
پاسخ،
ارائه
سی نار

مواد و
وسایل
آموزشی

س س
درس با
امکانا
وایت برد،
سامپیوتر،
دیتا
پرو ستور،
پردک
ن ایش

.

5

تاریخ
جلسه
وزمان
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تکالیف دانشجو

ارائه تحقیق و یافتن پاسخ سوواالت زیر:
سلیا و طبقه بندی پریا ته ها را توضیح دهید. -2ترماتود رودک ای هتروفیس هتروفیس راتوضیح
دهید.
 -3اتیولاااااو ی و پااااااتولو ی هتاااااروفیس هتاااااروفیس
راتوضیح دهید.
 -4راههااای سنتاار وپیشااگیری هتااروفیس هتااروفیس
را توضیح دهید.
 -5راههاااااااای تشاااااااخیص آ مایشاااااااگاهی ودرماااااااا
هتروفیس هتروفیس را توضیح دهید.
 -6ترماتود سبدی فاسیوال هپاتیکا را توضیح دهید.
 -7اتیولو ی و پاتولو ی فاسیوال هپاتیکا راتوضیح
دهید
 -8راههاااااای تشاااااخیص آ مایشاااااگاهی ودرمااا اا را
توضیح دهید
 -9راههااای سنتاار وپیشااگیری فاساایوال هپاتیکااا را
توضیح دهید.
 --11ترماااتود سباادی دیکروسااولیوم دناادریتیکوم را
توضیح دهید.
 -11اتیولااااااااااو ی و پاااااااااااتولو ی دیکروسااااااااااولیوم
دندریتیکوم راتوضیح دهید
 -12راههااااای تشااااخیص آ مایشااااگاهی ودرمااااا را
توضیح دهید
 -13راههاااااای سنتااااار وپیشاااااگیری دیکروساااااولیوم
دندریتیکوم را توضیح دهید.

نحوه
ارزشیابی
و درصد آن

ضور فعا در
س س ،ن رک
س سی ،امتحا
میا ترم،
امتحا پایا ترم

هدف کلی درس:آشنایی با ترماتودهای خونی وریوی
منابع اصلی درس :انگل شناسی نواوبراون  -انگل شناسی پزشکی مارکل  -انگل شناسی ماریتا وووگ -کرم شناسی پزشکی ارفع

شماره
جلسه

اهداف میانی
(رئوس
مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف
آموزشی  :شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)
و طبقه بندی ترماتود های ونی را توضایح

6

طبقاااااااااااه بنااااااااااادی
ترماااااااااتود هااااااااای
اااااااااااااااااااااااااااااااونی-
شیهاااااااااااااااااااتو وما
ه ااااااااااااااااااااااتوبیوم-
شیهاااااااااااااااااااتو وما
مانهاااااااااااااااااااااااااااونی
و اپنیکااااااااااااااااااااوم-
پااااااااااااااارا ونی وس
وسترمانی

-1سلیا
دهد.
 -2ترمااتود اونی شیهاتو وما ه ااتوبیوم راتوضایح
دهد.
 -3اتیولااااو ی و پاااااتولو ی شیهااااتو وما ه اااااتوبیوم
راتوضیح دهد.
 -4راههای سنتر وپیشاگیری شیهاتو وما ه ااتوبیوم
را توضیح دهد.
 -5راههااااااااای تشااااااااخیص آ مایشااااااااگاهی ودرمااااااااا
شیهتو وما ه اتوبیوم را توضیح دهد.
 -6ترماتود ونی شیهتو وما مانهونی و اپنیکاوم را
توضیح دهد.
 -7اتیولاااااو ی و پااااااتولو ی شیهاااااتو وما مانهاااااونی
و اپنیکوم راتوضیح دهد
 -8راههااااااای تشااااااخیص آ مایشااااااگاهی ودرمااااااا را
توضیح دهد
 -9راههای سنتر وپیشگیری مانهونی و اپنیکاوم را
توضیح دهد.
 --11راههااااای تشااااخیص آ مایشااااگاهی ودرمااااا
مانهونی و اپنیکوم را توضیح دهد.
 --11ترماااااتود ریااااوی پااااارا ونی وس وسااااترمانی
راتوضیح دهد.
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111دقیقه

تکالیف دانشجو
ارائه تحقیق و یافتن پاسخ سوواالت زیر:
سلیا و طبقه بندی ترماتود های اونی را توضایحدهید.
 -2ترماتود ونی شیهتو وما ه اتوبیوم راتوضایح
دهید.
 -3اتیولاااو ی و پااااتولو ی شیهاااتو وما ه ااااتوبیوم
راتوضیح دهید.
 -4راههاااااااای سنتااااااار وپیشاااااااگیری شیهاااااااتو وما
ه اتوبیوم را توضیح دهید.
 -5راههاااااااای تشاااااااخیص آ مایشاااااااگاهی ودرماااااااا
شیهتو وما ه اتوبیوم را توضیح دهید.
 -6ترمااتود اونی شیهاتو وما مانهاونی و اپنیکاوم
را توضیح دهید.
 -7اتیولااااو ی و پاااااتولو ی شیهااااتو وما مانهااااونی
و اپنیکوم راتوضیح دهید
 -8راههاااااای تشاااااخیص آ مایشاااااگاهی ودرماااااا را
توضیح دهید
 -9راههااای سنتاار وپیشااگیری مانهااونی و اپنیکااوم
را توضیح دهید.
 --11راههاااای تشاااخیص آ مایشاااگاهی ودرماااا
مانهونی و اپنیکوم را توضیح دهید.
 --11ترماتود ریوی راتوضیح دهید.

نحوه
ارزشیابی
و درصد آن

ضور فعا در
س س ،ن رک
س سی ،امتحا
میا ترم،
امتحا پایا ترم

هدف کلی درس:آشنایی با سستودهای بیماریزای شایع در ایران
منابع اصلی درس :انگل شناسی نواوبراون  -انگل شناسی پزشکی مارکل  -انگل شناسی ماریتا وووگ -کرم شناسی پزشکی ارفع

شماره
جلسه

اهداف میانی
(رئوس
مطالب)
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سلیاااااااا و طبقاااااااه
بناادی سهااتودها -
تنیااااااااا سااااااااا یناتا-
پااااااااتولو ی تنیاااااااا
سا یناتا -تشخیص
آ مایشااااااااااااااااگاهی
ودرما سا یناتا-
تنیاااااااا ساااااااولیوم -
هی نولیپیس نانا

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف
آموزشی  :شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)
-1سلیا و طبقه بندی سهتودها را توضیح دهد.
 -2تنیا سا یناتا راتوضیح دهد.
 -3اتیولااو ی و پاااتولو ی تنیااا سااا یناتا راتوضاایح
دهد.
 -4راههاااااای سنتااااار وپیشاااااگیری تنیاااااا ساااااا یناتا را
توضیح دهد.
 -5راههای تشاخیص آ مایشاگاهی ودرماا ساا یناتا
را توضیح دهد.
 -6تنیا سولیوم را توضیح دهد.
 -7اتیولااو ی و پاااتولو ی تنیااا سااولیوم راتوضاایح
دهد.
 -8راههااااای تشااااخیص آ مایشااااگاهی ودرمااااا تنیااااا
سولیوم را توضیح دهد
 -9راههای سنتر وپیشگیری تنیا ساولیوم را توضایح
دهد..
 -11اتیولاو ی و پااتولو ی تنیاا ساولیوم راتوضایح
دهد.
 -11راههاااای تشاااخیص آ مایشاااگاهی ودرماااا تنیاااا
سولیوم را توضیح دهد
 -12راههااااای سنتاااار وپیشااااگیری تنیااااا سااااولیوم را
توضیح دهد.
—13هی نولیپیس نانا راتوضیح دهد.
-14اتیولااو ی و پاااتولو ی تنیااا سااولیوم راتوضاایح
دهد.
 -15تشااااااخیص آ مایشااااااگاهی ودرمااااااا و سنتاااااار
وپیشگیری هی نولیپیس نانا راتوضیح دهد.
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تاریخ
جلسه
وزمان

111دقیقه

تکالیف دانشجو
ارائه تحقیق و یافتن پاسخ سوواالت زیر:
سلیا و طبقه بندی سهتودها را توضیح دهید. -2تنیا سا یناتا راتوضیح دهید.
 -3اتیولااو ی و پاااتولو ی تنیااا سااا یناتا راتوضاایح
دهید.
 -4راههااااای سنتاااار وپیشااااگیری تنیااااا سااااا یناتا را
توضیح دهید.
 -5راههااااای تشااااخیص آ مایشااااگاهی ودرمااااا تنیااااا
سا یناتا را توضیح دهید.
 -6تنیا سولیوم را توضیح دهید.
 -7اتیولااو ی و پاااتولو ی تنیااا سااولیوم راتوضاایح
دهید.
 -8راههااااای تشااااخیص آ مایشااااگاهی ودرمااااا تنیااااا
سولیوم را توضیح دهید
 -9راههااااای سنتااااار وپیشاااااگیری تنیاااااا ساااااولیوم را
توضیح دهید.
 -11اتیولو ی و پاتولو ی تنیاا ساولیوم راتوضایح
دهید.
 -11راههاااای تشاااخیص آ مایشاااگاهی ودرماااا تنیاااا
سولیوم را توضیح دهید.
 -12راههااااای سنتاااار وپیشااااگیری تنیااااا سااااولیوم را
توضیح دهید.
—13هی نولیپیس نانا راتوضیح دهید.
-14اتیولاو ی و پااتولو ی تنیاا ساولیوم راتوضایح
دهید.
 -15تشاااااخیص آ مایشاااااگاهی ودرماااااا و سنتااااار
وپیشگیری هی نولیپیس نانا راتوضیح دهید.

نحوه
ارزشیابی
و درصد آن

ضور فعا در
س س ،ن رک
س سی ،امتحا
میا ترم،
امتحا پایا ترم

هدف کلی درس:آشنایی با سستودهای بیماریزای شایع در ایران
منابع اصلی درس :انگل شناسی نواوبراون  -انگل شناسی پزشکی مارکل -انگل شناسی ماریتا وووگ -کرم شناسی پزشکی ارفع
شماره
جلسه

اهداف میانی
(رئوس
مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف
آموزشی  :شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)
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اسینوسوساااااااااااااااوس
رانولاااااااااااو وس-
اتیولاااااااااااااااااااو ی و
پاااااااااااااااااااااااااتولو ی
اسینوسوساااااااااااااااوس
رانولاااااااااااو وس-
تشاااااااااااااااااااااااااااخیص
آ مایشااااااااااااااااگاهی
ودرمااااا  -سنتاااار
وپیشااااااااااااااااااگیری-
دی یلوبوتریااااااااااااااوم
التااااوم -دیپیلیاااادیوم
سانینوم

 -1اسینوسوسوس رانولو وس راتوضیح دهد.
 -2اتیولو ی و پاتولو ی اسینوسوسوس رانولاو وس
راتوضیح دهد.
 -3راههاااااااای سنتااااااار وپیشاااااااگیری اسینوسوساااااااوس
رانولو وس را توضیح دهد.
 -4راههااااااااای تشااااااااخیص آ مایشااااااااگاهی ودرمااااااااا
اسینوسوسوس رانولو وس را توضیح دهد.
 -5دی یلوبوتریوم التوم را توضیح دهد.
 -6اتیولااااااو ی و پاااااااتولو ی دی یلوبوتریااااااوم التااااااوم
راتوضیح دهد.
 -7راههااااااااای تشااااااااخیص آ مایشااااااااگاهی ودرمااااااااا
دی یلوبوتریوم التوم را توضیح دهد
 -8راههای سنتر وپیشگیری دی یلوبوتریاوم التاوم را
توضیح دهد.
 -9دیپیلیدیوم سانینوم را توضیح دهد
 -9اتیولو ی و پاتولو ی دیپیلیدیوم سانینوم راتوضیح
دهد.
 -11راههاااااااای تشاااااااخیص آ مایشاااااااگاهی ودرماااااااا
دیپیلیدیوم سانینوم را توضیح دهد
 -12راههای سنتار وپیشاگیری دیپیلیادیوم ساانینوم را
توضیح دهد.
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تاریخ
جلسه
وزمان

111دقیقه

تکالیف دانشجو
ارائه تحقیق و یافتن پاسخ سوواالت زیر:
 -1اسینوسوسوس رانولو وس راتوضیح دهید.
 -2اتیولااااااااااااو ی و پاااااااااااااتولو ی اسینوسوسااااااااااااوس
رانولو وس راتوضیح دهید.
 -3راههااااااای سنتاااااار وپیشااااااگیری اسینوسوسااااااوس
رانولو وس را توضیح دهید.
 -4راههاااااااای تشاااااااخیص آ مایشاااااااگاهی ودرماااااااا
اسینوسوسوس رانولو وس را توضیح دهید.
 -5دی یلوبوتریوم التوم را توضیح دهید.
 -6اتیولاااااو ی و پااااااتولو ی دی یلوبوتریاااااوم التاااااوم
راتوضیح دهید.
 -7راههاااااااای تشاااااااخیص آ مایشاااااااگاهی ودرماااااااا
دی یلوبوتریوم التوم را توضیح دهید
 -8راههااای سنتاار وپیشااگیری دی یلوبوتریااوم التااوم
را توضیح دهید.
 -9دیپیلیدیوم سانینوم را توضیح دهید.
 -11اتیولاااااو ی و پاااااااتولو ی دیپیلیاااااادیوم سااااااانینوم
راتوضیح دهید.
 -11راههااااااای تشااااااخیص آ مایشااااااگاهی ودرمااااااا
دیپیلیدیوم سانینوم را توضیح دهد
 -12راههای سنتر وپیشگیری دیپیلیدیوم سانینوم را
توضیح دهید.

نحوه
ارزشیابی
و درصد آن

ضور فعا در
س س ،ن رک
س سی ،امتحا
میا ترم،
امتحا پایا ترم

