دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا شتی ردمانی کاشان
دادکشنه زپشکی – گروه انگل شناسی

معرفی گروه انگل شناسی و اقرچ شناسی زپشکی

تدوین  :دکهر محسن اربابی

تاریخچه :
این گروه یکی از قدیمیترین گروههای آموزشی دانشکده پزشکی است و همزمان با تاسیس دانشکده علوم پزشکی کاشان در سال
5631تحت عنوان گروه پاتوبیولوژی آغاز بکار نمود 7 .سال بعد یعنی در سال 5671بهعنوان یکی از گروههای اصلی دانشکده شنناتهه
شد و از آن زمان تاکنون تحت عنوان "گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی" به کار تود ادامه میدهد .در حال حاضنر  3عضنو
هیئت علمی در چهار بخش تک یاتههشناسی ،کرم شناسی ،قارچ شناسی و حشره شناسی مشغول فعالیت میباشند .تا کنون درحدود
 142طرح تحقیقاتی منطقهای و ملی به انجام رسانیده وحدود 182مقاله پژوهشی در مجالت معهبر داتلی و تارجی منهشر نموده است.

رسالت گروه انگل شناسی

گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان درنظر دارد با همکاری مدیران ارشد دانشگاه و دانشکده ،اعضای هیات علمنی بناا
نگیزه و مهعهد ،دانشجویان و دانش آموتهگان کلیه فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی تودرا برای دورههای پزشکی عمنومی ،پزشنکی
تخصصی ،کارشناسی ارشد و رشهههای کارشناسی را بر در نظر گرفهن نیازهای سالمت جامعه ،نظام ارائه تدمات سالمت ،کلیه اسناد
ملی مرتبط با آموزش پزشکی و پیراپزشکی تدوین نماید .عالوه بر این حفظ ارزشهای مهعالی دین مبین اسالم ،پاسخگوئی اجهماعی،
آموزش و پژوهش براساس دسهاوردهای نوین پزشکی و جوانب فراملی و اولویتهای منطقه ای مورد توجه می باشد .این گروه وظایف
زیر را به عهده دارد:
-5تربیت دانش آموتهگانی مهعهد و با دانش و مهارت و مطابق با اسهانداردهای ملی و بین المللی برای ایفای نقش تود در جامعه
-1تولید علم و فناوری در زمینههای انگل شناسی و قارچ شناسی و گسهرش مرزهای دانش روز دنیا مهناسب با نیازهای واقعی جامعه
 -6مشارکت در تامین ،حفظ و ارتقا سطح سالمت جامعه
-4پاسخگویی به نیازهای درحال تغییر جامعه
 -1حفظ روزآمدی دانش و ارتقاء توانمندیها و مهارتهای حرفهای فارغ الهحصیالن (فراگیران) و اعضای هیئت علمی مهناسب با
تغییرات علمی و فناوری
 -1توجه به سیاستهای کلی سالمت در سطح ملی و منطقهای و سند سند تحول آموزش ،اولویتهای منطقه ای و معضالت بهداشهی
 -7حفظ آمادگیهای علمی و عملی فراگیران جهت ورود به مقاطع باالتر و تحصیالت تکمیلی
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی چهار وظیفه کالن شامل  :الف -آموزش دانشجویان پزشکی ،کارشناسی ارشد انگل شناسی و سایر
رشهه های موجود دانشگاه ب -پژوهش در زمینه بیماریهای انگلی و قارچی با انهشار وسیع ج -تشخیص بیماریهای انگلی و قارچی
د -پاسخگوئی به نیازهای سالمت مرتبط با عفونتها و بیماریهای انگلی و قارچی در منطقه جغرافیائی تحت پوشش دانشگاه را
بعهده دارد .با توجه به اهمیت بیماریهای انگلی در ایران و لزوم فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در این زمینه ،عالوه بر آموزش
دانشجویان مقاطع تحصیلی مخهلف از سال  5682تا کنون اقدام به تربیت نیروی انسانی تحصیلکرده ،مهعهد و کارآمد در مقطع
کارشناسی ارشد انگل شناسی با هدف آشنائی با روشهای پیشرفهه تحقیق ،کسب توانمندی و مهارت علمی و عملی درجهت پیشبرد
مرزهای دانش ،ارتقا ء نشاط علمی و همچنین تامین نیاز آحاد مردم به تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای انگلی نموده است.

ارزش های حاکم بر ماموریتهای گروه انگل شناسی

 انسانی-حفظ ارزشهای اسالمی

.5

 الهزام به رعایت حقوق دانشجویان.1
 کسب رضایت الهی و حفظ کرامت و شئون انسانی.6
 اتالق مداری درآموزش و پژوهش.4
 رعایت عدالت در آموزش و پژوهش.1
 ارج نهادن به جایگاه واالی آموزش دهندگان و آموزش گیرندگان.3
 آموزش و تحقیق بر اساس نیازهای واقعی جامعه.7
 پاسخگوئی به جامعه و مدیران ارشد دانشگاه.8
 پویائی و نوگرائی و طلب علم.9

Department of Medical Parasitology and Mycology
This is one of the oldest departments among the scientific departments in the school of medicine and at
the same time as the establishment of Kashan school of medical sciences in 1986 under the name of the
department of Pathobiology began to start. 7 years later, in 1993, this became known as one of the
major departments of the faculty, and at that time this department continued to function under the name
of the "Department of Medical Parasitology and Mycology". Currently this department includes four
sub-departments: protozoology, helminthology, entomology and mycology and has 6 academic staff.
Up to now this department has conducted over 240 national and international research projects and has
published about 280 articles in Persian and other foreign languages. The department is considered as a
reference in the fields of parasitic and mycological infections throughout the Kashan region.

Mission: Department of Medical Parasitology and Mycology has four main tasks: Postgraduate
education, research on parasitic and fungal diseases with wide dissemination, diagnosis of parasitic and
fungal diseases, and response to health-related infectious diseases in the geographic area covered by the
university.

Vision: Expanding the boundaries of parasitic and mycological knowledge in medicine in order to
control and prevent diseases arising from these issues and the achievement of a privileged position
among universities has always been considered.

مدیر گروه:
دکهر محسن اربابی – دانشیار انگل شناسی پزشکی
arbabi4.mohsen@yahoo.com
تلفن تماس  1-26511142215 :داتلی 6373

شرح وظایف مدیر گروه
شرح وظایف مدیر گروه
ابالغ برنامههای اجرایی و تکالیف عمومی اعضای هیئت علمی اعم از آموزشی (نظنری-
عملی) پژوهشی  ،راهنمای دانشجو و رعایت نظم و انضباط کاری اعضای هیئت علمی گروه
و نظارت بر حسن اجرای آن.
تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی تدماتی ارائه شنده از طرینق گنروه بنر
اساس تط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و
تهیه جدول دروس در هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده .
تجدید نظر مسهمر در برنامه ها با توجه به آترین پیشرفهها و تغییرو تحنوالت علمنی و
تسلیم این برنامه به مراجع ذیربط.
تشکیل و اداره جلسات گروه و ارسال گزارش کار  ،مصنوبات و پیشننهادها و نظرینات
جمعی گروه به رییس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا.
ابالغ بخشنامه ها و آئین نامه ها و مصوبات ابالغی از سوی رئیس دانشنکده بنه اعضنای
گروه.
پیشنهاد نیاز مالی گروه به ریئس دانشکده.
انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم ،کهابها  ،نشنریات و سنایر
ملزومات مورد نیاز گروه به ریئس دانشکده.
پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه راسا و یا با همکاری گروه های دیگنر آمناده انجنام
دادن آن است به رئیس دانشکده برای تصویب درشورای پژوهشی دانشکده.
ارزیابی کار ساالنه اعضای گروه و گزارش آن به رییس دانشکده.

مدیر گروه:
دکتر حسین هوشیار -استاد
hooshyar4.yahoo.com

دکتر سیما راستی  -استاد
rasti_s@yahoo.com

دکتر محسن اربابی -دانشیار
arbabi4.mohsen@yahoo.com

دکتر مهدی دالوری  -دانشیار
mdelavari1@gmail.com

مهندس عباس درودگر -استادیار
adoroudgar@gmail.com

دکتر مهدی ناظری  -استادیار
mehdinazeri@yahoo.com

اعضاء هیئت علمی گروه

تالصه فعالیتهای آموزشی

تدریس مقاطع مخهلف تحصیلی

دکهری تخصصی میکرب شناسی

کارشناسی

دکهری تخصصی پاتولوژی و عفونی

دکهری عمومی

مطالعات اعهیاد PhD by research

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد انگل شناسی

دکهری تخصصی

کارشناسی ارشد میکرب شناسی
دکهری پزشکی

در هر نیمسال  42واحد درسی

پزشکی پردیس
دکهری دندان پزشکی
کارشناسی تغذیه
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
کارشناسی فن آوری اطالعات
هوشبری
کارشناسی بهداشت محیط
کارشناسی بهداشت عمومی
کارشناسی پرسهاری
کارشناسی مامایی
کارشناسی اطاق عمل
فوریتهای پزشکی

تعداد مقاالت فارسی و انگلیسی اعضای هیئت علمی
عضو هیئت

مرتبه

تعداد

تعداد مقاالت

اسهنادات مقاالت

علمی

علمی

مقاالت

انگلیسی ثبت شده در

انگلیسی

فارسی

سامانه علم سنجی

دکهر حسین

اسهاد

11

48

H-Index

421

G-Index

اسهناد بازای هر
مقاله

58

55

8/67

هوشیار
دانشیار

دکهر محسن

61

19

163

54

8

3/74

اربابی
اسهاد

دکهر

11

14

519

55

8

3/63

سیماراسهی
اسهادیار

مهندس

52

47

84

9

3

87/4

عباس درودگر
دکهر مهدی

دانشیار

19

59

561

52

8

4/11

دالوری
دکهر مهدی

اسهادیار

12

1

557

9

8

1/81

ناظری

لیست کهب نوشهه شده توسط اعضای هیئت علمی

ردیف

نویسنده

نام کهاب

5

آفات مهم بهداشهی

مهندس عباس درودگر

1

تک یاتهه شناسی پزشکی

دکهر صفرعلی طاالری

6

کرم شناسی پزشکی

دکهر صفرعلی طاالری

4

پرسشهای چهارگزینهای

دکهر صفرعلی طاالری

1

آمیبها

دکهرحسین هوشیار-دکهرمصطفی رضائیان

3

اصول تشخیص میکروسکوپی ماالریا

دکهر مهدی دالوری

7

اطلس هیسهوپاتولوژی و میکرواناتومی عفونتهای انگلی

دکهر مهدی فخار ،دکهر آزاده میزانی،دکهر محسن اربابی ،دکهر

8

آمیبها – ویرایش دوم

دکهرحسین هوشیار،دکهرمصطفی رضائیان

9

درسنامه انگل شناسی پزشکی

دکهر سیماراسهی،دکهرحسین هوشیار ،دکهرمحسن اربابی

52

کنهرل حشرات و جوندگان ناقل بیماری با بهسازی محیط

مهندس عباس درودگر

55

گنجینه جامع سواالت کرم شناسی کارشناسی ارشد و

زهره فخریه کاشان ،دکهرمحسن اربابی

عادل اسپوتین،دکهر احسان احمدپور

دکهری
51

راهنمای جامع برای انگل شناسی در بهداشت

زهره فخریه کاشان ،دکهر مهدی دالوری

56

کهاب جامع انگل شناسی پزشکی

زهره فخریه کاشان ،دکهرمحسن اربابی

تجهیزات آزمایشگاهی

ردیف

دسهگاه

تعداد

5

سانهریفیوژ معمولی

6

58

1

بن ماری

1

59

اسپکهوفهومهر

6

ترازو آزمایشگاهی

6

12

انکوباتور  CO1دار

5

4

شیکر لوله ای

6

15

حمام آب گرم

6

1

شیکرصفحه ای

5

11

سونیکاتور

5

3

شیکر مغناطیسی

1

16

تانک الکهروفورز

1

7

انکوباتور

6

14

فریزر منهای 12

6

8

انکوباتور یخچال دار

1

11

فریزر منهای  - 72مشهرک

1

9

PHمهر

5

13

یخچال

5

52

Hot plate

5

17

SDS-Page

1

55

Mini spinier

5

18

وسهرن بالت

5

51

اسهریو میکروسکوپ

7

19

اتوکالو

1

56

میکروسکوپ

68

62

پمپ تالء

5

54

میکروسکوپ اسهاد دانشجو

5

65

ست سمپلر

1

51

میکروسکوپ فلورسنت

5

61

ژل داک

1

53

میکروسکوپ اینورت

5

66

ترانس ایلومیناتور

1

57

ترموسایکلر

5

64

میکروسانهریفیوژ

1

ردیف

دسهگاه

تعداد

فور

1
5

برنامه های آینده

ارتقاء کیفی آموزش و پژوهش تحصیالت تکمیلی
ارتقاء کیفیت آموزش دانشجویان پزشکی از طریق آموزش درگروه های کوچک
تالش در جهت راه اندازی دوره دکهری تخصصی انگل شناسی
تالش در جهت راه اندازی رشهه جدید بین رشهه ای کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی مولکولی کاربردی
ایجاد تعامل سازنده با سایر مراکز علمی و تارج از موسسه
تجهیز آزمایشگاه های تحقیقاتی گروه
ایجاد مرکز تحقیقاتی بیماری های انگلی
برگزاری پنجمین کنگره بین المللی انگل شناسی و بیماری های انگلی ایران در سال 5422

برنامه آموزش ضروری انگل شناسی
Medical Parasitology Curriculum

تدوین بهمن 5697

فصل اول

طول دوره  5 :ترم تحصیلی

ترم چهارم تحصیلی

فصل دوم

مدت زمان آموزش مفید
 18ساعت تئوری
 54ساعت عملی

فصل سوم
مسئول درس
دکهر حسین هوشیار
اسهاد انگل شناسی

مدرسین درس
نام و نام تانوادگی

رتبه علمی

ایمیل

دکهر حسین هوشیار

اسهاد

hooshyar4.yahoo.com

دکهر سیما راسهی

اسهاد

rasti_s@yahoo.com

دکهر محسن اربابی

دانشیار

arbabi4.mihsen@yahoo.com

دکهرمهدی دالوری

دانشیار

mdelavari1@gmail.com

مهندس عباس درودگر

اسهادیار

adoroudgar@gmail.com

آزاده ظهیری

کارشناس

azadeh.zahiri@yahoo.com

فصل چهارم
اهداف آموزشی
پیامدهای مورد انهظار در برنامه آموزشی

آشنائی دانشجویان با
عوامل انگلی ایجاد کننده بیماریها.
بازشناسی انگلهای مهم بیماریزا به تفکیک تعلق
داشهن به گروههای تک یاتههای و کرمی
شناسایی مورفولوژی ،چرته زندگی ،راههای انهقال،
مخازن و میزبانان انگلها
نقش بند پایان به عنوان ناقلین بیولوژیک و مکانیکی در
انهقال بیماریها
آگاهی از عالئم بالینی اتهصاصی آلودگی به هرکدام از
تک یاتههها  ،کرمها و بندپایان
انهشار جغرافیائی هر یک از عفونتهای انگلی
وضعیت بروز و شیوع آنها در مناطق مخهلف کشور
ایران
شناتت روشهای تشخیص ،درمان ،پیشگیری و کنهرل
هر یک از بیماریهای انگلی

فصل پنجم
محهوی ضروری
محهوائی که الزم است آموزش داده شود

الف – مباحث نظری
 .1کلیات انگل شناسی
 .2کلیات کرم شناسی پزشکی
 .3ترماتودهای کبدی
 .4ترماتودهای ریوی
 .5ترماتودهای رودهای
 .6ترماتودهای خونی
 .7سستودهای رودهای
 .8بیماریهای ناشی از الرو سستودها
 .9نماتودهای رودهای
 .11نماتودهای خونی -نسجی
 .11کلیات تک یاخته شناسی
 .12عوامل بیماریهای تک یاختهای خونی -نسجی
 .13عوامل بیماریهای تک یاخته ای روده ای -تناسلی
 .14عوامل تک یاختهای فرصت طلب
 .15تفسیر تستهای سرولوژیک در بیماریهای انگلی
 .16اصول نمونه گیری برای شناسائی انگلها
 .17کلیات بندپایان حائز اهمیت بهداشتی
 .18روشهای مبارزه با انواع بندپایان

ب -مباحث عملی
1مشاهده گستره آماده انگلهای شایع و تخم آنها زیر میکروسکوپ بصورت موردی ()Case Presentation

-2شیوههای نمونه گیری و تهیه گستره انگلها و بررسی میکروسکوپیک آنها
 -3تفسیر تستهای سرولوژیک بیماریهای انگلی ( Case Presentationو آزمایشات واقعی)

فصل ششم
روش تدریس و فعالیت های یادگیری



سخنرانی و ارائه lecture
فعالیت های فردی و گروهی
کاردرآزمایشگاه
شرکت فعال در فعالیتهای یادگیری – یادهی



فصل هفهم
منابع آموزشی

 ارفع فریدون.کرم شناسی پزشکی.امیرایش دوازدهم انتشارات کشاورز.1397.ادریسیان غ  ،رضاییان م ،قربانی م ،کشاورز ح ،محبعلی م .تک یاخته شناسی پزشکی ویرایش دوم .انتشاراتایده نوین تهران.1394.

فصل هشهم
روش های ارزیابی

ارزیابی تکوینی شامل آزمون میان ترم و تراکمی شامل آزمون پایان ترم
شرط قبولی در درس کسب حداقل  50درصد از مجموع نمرات ارزیابی میان ترم و پایان ترم

ارزیابی نهائی
امتحان تئوری میان دوره و پایان دوره با سواالت تستی چهار گزینهای و تشریحی برگزار خواهدد شدد و15
امتیاز از  21نمره نهایی را شامل میشود .برخی از سواالت از ندوع تاکسدونومی  3کده شدامل داندش ،درک
وتجزیه وتحلیل آزمون است ،میباشد  .امتحان هراستاد ازسواالت مربوط به دروس وی میباشدد  5 .نمدره
باقیمانده از درس عملی اضافه خواهد شد.

جزئیات ارزیابی درس انگل شناسی دانشجویان پزشکی
 ارزیابی آزمونهای نظری و عملی انگل شناسی دانشجویان رشته پزشکی در مقطع علوم پایه برای ورودی-
های سال  96به بعد ( دوره پزشکی عمومی بازنگری شده) به شرح زیر صورت میگیرد:

آزمونهای دروس انگل شناسی دانشجویان پزشکی شامل  2نوع آزمون کتبی و عملی میباشد.
آزمونهای کتبی به صورت چند گزینهای و کوتاه پاسخ برگزار میگردد.
آزمونهای کتبی شامل دو آزمون میان ترم و یک آزمون میان ترم و یک آزمون پایان ترم میباشد.
درآزمون میان ترم سئواالت حشره شناسی و کرم شناسی ودرآزمون پایان تدرم سدئواالت تدک یاختده شناسدی
مطرح میگردد.
آزمون عملی دروس کرم شناسی و تک یاخته شناسی یکبار و آن هدم در پایدان تدرم تحصدیلی و اتمدام دروس
نظری صورت میگیرد.
قبل از برگزاری آزمونهای عملی یک جلسه مرور برای هر 31دانشجو و گاهی تا  3جلسه مدرور بدرای آمدادگی
بیشتر دانشجویان برگزارمی شود.
 15نمره برای درس نظری و  5نمره برای درس عملی درنظرگرفته میشدود .تخصدی

نمدرات آزمدون نظدری

متناسب با تعداد جلسات کالسی دروس حشره شناسی و انگل شناسی برگزار شده در نظر گرفته میشود .براین
اساس نمره آزمون درس نظری حشره شناسی  ،2کرم شناسی  8و تک یاخته شناسی 5محاسدبه مدیگدردد5 .
نمره آزمون عملی به مباحث انگل شناسی شامل تک یاخته شناسی و کرم شناسی اختصاص مییابد.
نمره آزمون عملی برمبنای  21و متناسب با تعداد کالسهای عملی برگزار شده برای هر مبحث درنظدر گرفتده
میشود و تخصی

آن تقریبا مشابه با نمره دهی آزمونهای کتبی است.

ابزار ارزیابی دانشجویان در آزمون های نظری کتابچده سدئواالت ،پاسدخنامه و بدرای آزمدون عملدی اسدالیدهای
میکروسکوپی ،نمونههای ماکروسکوپی و پاسخنامه آزمون میباشد .
تعداد سئواالت مطرح شده درهردو نوع آزمون متناسب با تعداد جلسات کالسی و دربرگیرنده پوشدش کامدل و
توزیع متقارن مباحث میباشد .بطور متوسط برای هر مبحث کالسی  5سئوال چندگزینهای یا کوتاه پاسخ طرح
میگردد .تعدادسئواالت درآزمون عملی معموال بین  22تا  25و دارای توزیع متناسبی از هر  3مبحث میباشد.
مدت زمان پاسخ دهی به سئواالت برای هر دو نوع آزمون  61ثانیه میباشد و در آزمون های تئوری در صورتی-
که تعداد سئواالت بیش از  51سئوال باشد ،تا  11دقیقه به زمان آزمون اضافه میشود .همچندین نمدره منفدی
برای سئواالت درنظر گرفته نمیشود.
مراقبت و حراست از آزمونهای میان ترم توسط اساتید مربوط ،مدیر گروه و کارشناس و برای آزمونهای پایان
ترم توسط کلیه مدرسین ،کارشناس و مدیر گروه و همچنین کارشناسان اداره آموزش دانشکده صورت میگیرد.
در تمامی جلسات آزمونها به منظور پاسخگوئی به سئواالت احتمالی دانشجویان اساتید حضور دارند.
سواالت آزمونهای تئوری و بویژه عملی قبل از برگزاری چندین بار مورد بازبینی قرارمیگیرد و ازاین رو تغییدر
سئواالت و یا گزینهها در جلسه امتحان بندرت صورت میگیرد  .درصورت نیاز به تغییر گزینه یدا سدوال اسدتاد
مربوطه توضیحات الزم را درزمان برگزاری آزمون ارائه مینماید.
پس از انجام آزمون اعم از آزمون نظری و عملی پاسخهای صحیح در اختیار دانشجویان قرارداده میشود.

نمره آزمون عملی در حداقل زمان ممکدن و معمدوال 24سداعت پدس از انجدام آن در تدابلو اعالندات بده رویدت
دانشجویان رسانیده شده و به اعتراضات در حضورخود دانشجویان رسیدگی میشود .در مورد آزمونهای دروس
نظری پس از انجام امتحانات میان ترم ،نمرات به مدت 3روز در تابلو اعالنات گروه اعالم و به اعتراضات احتمالی
رسیدگی میشود .همچنین قبل از ثبت نهائی ،جمع نمرات به مدت 48ساعت در تابلو اعالنات گروه اعدالم و در
صورت اعتراض رسیدگی الزم به عمل میآید  .پس از این مدت نمرات در سامانه سما بصورت موقت و به مدت
48ساعت ثبت شده و در صورت عدم مشاهده اعتراضی ثبت دائمی میگردد .اعتراضات احتمالی دانشجویان بده
نمرا ت اعالم شده اعم از میان ترم ترم و پایان ترم از طرف مسئول درس و مدیرگروه بررسدی و پاسدخ الزم داده
میشود .پاسخ گویی به اعتراضات به صورت شفاهی صورت میگیرد.
آزمون عملی به صورت مشاهده میکروسکوپی و ماکروسکوپی و تشخی

عوامل انگلدی ،قدارچی و بنددپایان بدر

اساس کلیدهای تشخیصی صورت میگیرد .برای انجام این آزمون معموال 21تا 25سدئوال و زمدان تقریبدی 51
ثانیه برای پاسخ به هر سوال درنظر گرفته میشود .دانشجویان به صورت گردشی به تمامی سواالتی که در کنار
میکروسکوپها قرارگرفته در برگه آزمون پاسخ مناسب میدهند .نحوه گردش دانشجویان در ایسدتگاههدا زمدان
پاسخگویی و توجه به کلیدهای تشخیصی درزمان مشاهده نمونهها ،قبل از برگدزاری آزمدون بدرای دانشدجویان
تشریح میشود.
درمورد دانشجویانی که غیبت غیر مجاز دارند قبل ازبرگزاری آزمون موضوع به اطالع آموزش دانشکده رسدانیده
میشود تا طبق مقررات عمل شود.

فصل نهم
فرآیند اطالع رسانی به دانشجویان

برنامه در روز اول کالس توسط مسئول برنامه ریزی درس به تمام دانشجویان توضیح داده میشود عالوه بر
این طرح درس متن و مستندات برنامه در سایت دانشکده برای دانشجویان قابل دسترسی است.
اطالع دانشجویان از نمرات کسب شده با اعالم نمره درتابلو اعالنات گروه به مددت  48سداعت و پاسدخ بده
اعتراضات احتمالی صورت میگیرد  .سپس نمرات درسامانه ثبت نمرات بده مددت  72سداعت درج موقدت
میشود که دراین مرحله نیز به اعتراضات مطرح شده پاسخ داده و پس از این مدت نمرات توسدط مسدئول
درس ثبت نهائی میشود.

فصل دهم
فرآیند اداره و مدیریت برنامه آموزشی

روند اجرا و نظارت بر برنامه دردرجه اول توسط مسئول درس ودردرجه دوم توسط مدیرگروه
مدیریت شده و توسط کارشناس مسئول آموزش دانشکده پایش و ثبت اطالعات صورت می-
گیرد.

فصل دهم
ارزیابی برنامه تدریس شده

برنامه در گام اول توسط مسئول درس در شورای گروه مطدرح و نقداط قدوت و ضدعف آن مشدخ مدیشدود
)ارزشیابی درونی ( و نتایج آن جهت بازخورد مناسب و اصالح روند اجرای آموزش درگروه مدورد اسدتفاده قدرار
میگیرد .درگام دوم نحوه اجرای برنامه توسط  EDOدانشکده مورد ارزیابی) ارزشیابی بیرونی ( قرار میگیرد.

بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی و تدمات بهداشهی درمانی کاشان
دانشکده پزشکی  -گروه انگلشناسی

طرح درس :انگل شناسی پزشکی
سال تحصیلی :نیمسال اول 1398-1399

فراگیران :دانشجویان ترم  4رشته پزشکی ( پردیس)
نوع واحد 1/5 :واحد نظری
روزو ساعت تدریس :سه شنبه ساعت 8-11
مکان تدریس :دانشکده پز شکی  -پردیس
روش تدریس :سخنرانی ،استفاده از اسالید ،پرسش وپاسخ
مدرسین :دکتر محسن اربابی ،دکتر حسین هوشیار
(شروع ترم  98/3/16پایان ترم )98/52/59
مدرسین :دکتر محسن اربابی ،دکتر حسین هوشیار ،مهندس عباس درودگر
هدف کلی :آشنایی دانشجویان با بیماریهای انگلی شایع در ایران ،جنبههای نظری کرمها و تک یاختههای عامل ایجاد بیماری در
انسان
منابع:
 ارفع فریدون.کرم شناسی پزشکی.امیرایش دوازدهم انتشارات کشاورز.1397.ادریسیان غ  ،رضاییان م ،قربانی م ،کشاورز ح ،محبعلی م .تک یاخته شناسی پزشکی ویرایش دوم .انتشارات ایده نوین تهران.1394.ارزشیابی درس :امتحان تئوری میان دوره و پایان دوره با طرح سواالت تستی چهدار گزیندهای و تشدریحی برگدزار و  15امتیداز از 21
نمره نهایی را شامل میشود .برخی از سواالت از نوع تاکسونومی  3و شامل دانش ،درک وتجزیه وتحلیل آزمون مدیباشدد .امتحدان هدر
استاد ازسواالت مربوط به دروس وی انجام میگیرد  5 .نمره باقیمانده مربوط به نمره کسب شده دردرس عملی میباشد.

تاریخ

هدف کلی

اهداف ویژه رفهاری

شیوه تدریس و

فعالیتهای

جلسه

آشنائی با

در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد

رسانه آموزشی

دانشجو

98/3/13

کلیات انگل

 -5انگل ،انگل شناسی ،انواع زندگی انگلی و انواع

سخنرانی ،پرسش

حضورفعال

شناسی

میزبان راتعریف کند –1.تقسیم بنندی کنرمهنای

و پاسخ اسهفاده از

پرسش و

آسکاریس

انگلننی راتشننریح کننند -6.انهشننار جغرافیننائی،

وایت بردPower ،
point

پاسخ

سننیرتکاملی ،اپینندمیولوژی ،عالیننم بننالینی و

مدرس
دکهر محسن اربابی

عوارض،روش های تشخیص ،درمان و پیشگیری از
انگلها را تشنریح کنند -4.انهشنار جغرافینائی،
سیرتکاملی ،اپیدمیولوژی ،عالیم بالینی و عوارض،
روشهننای تشننخیص ،درمننان و پیشننگیری از
آسکاریس لومبریکوئیدس را شرح دهد.
98/7/1

اکسیور و

 - 5انهشار جغرافیائی ،سیرتکاملی ،اپیندمیولوژی،

سخنرانی ،پرسش

حضورفعال

تریکوسفال و

عالیم بالینی و عوارض ،روش های تشخیص ،درمان

و پاسخ اسهفاده از

پرسش و

اسهرونژیلوییدس

و پیشگیری از اکسیور را تشریح کنند -1.انهشنار

وایت بردPower ،
point

پاسخ

جغرافیائی ،مرفولوژی سیر تکناملی اپیندمیولوژی

دکهر محسن اربابی

آسیب شناسی روش هنای تشنخیص و درمنان و
پیشگیری تریکوسفال را شنرح دهند -6.انهشنار
جغرافیائی ،سنیرتکاملی ،اپیندمیولوژی ،انهقنال،
عالیم بالینی وعوارض ،روش های تشخیص ،درمان
و پیشگیری از اسهرونژیلوئیدس اسنهرکورالیس را
تشریح کند.
98/7/9

کرمهای قالبدار

 -5انهشار جغرافیائی ،سیر تکاملی اپیدمیولوژی و

سخنرانی ،پرسش

حضورفعال

و سندروم

عالیم بالینی وعوارض ،روشهای تشخیص و درمان

و پاسخ اسهفاده از

پرسش و

الروهای مهاجر

و پیشگیری از کرمهای قالبدار،سنندرم الرو هنای

تریکوسهرو

مهاجر پوسهی و احشایی راتشریح کند -1.انهشار

وایت بردPower ،
point

پاسخ

نژیلوس

جغرافیائی،سننیر تکنناملی اپینندمیولوژی آسننیب

دکهر محسن اربابی

شناسی روش های تشخیص ،درمان و پیشگیری را
تریکوسهرونژیلوسها را شرح دهد.
98/7/53

تریشین کلیات

 -5انهشار جغرافیائی ،سیرتکاملی ،اپیندمیولوژی،

سخنرانی ،پرسش

حضورفعال

ترماتودها

عالیم بالینی و عوارض ،روشهای تشخیص ،درمان

وپاسخ اسهفاده

پرسش و

پاراگونیموس

و پیشگیری از تریشنینال اسنپیرالیس را تشنریح

ازوایت برد،
Power point

پاسخ

کند -1.ویژگی ترماتودها را فهرست کند-6.انواع

دکهر محسن اربابی

ترمنناتود را لیسننت کننند-4.انهشننار جغرافیننائی،
سیرتکاملی ،آسیب شناسی ،روش های تشنخیص،
درمان و پیشگیری از پناراگونیموس وسنهرمانی را
شرح دهد.
98/7/16

ترماتودها

 -5انهشار جغرافیائی ،سیرتکاملی ،اپیندمیولوژی،

سخنرانی ،پرسش

حضورفعال

ترماتودهای

آسیب شناسنی ،روش هنای تشنخیص ،درمنان و

و پاسخ اسهفاده از

پرسش و

کبدی

پیشگیری از فاسیوال هپاتیکا راتشنریح کنند-1.

وایت بردPower ،
point

پاسخ

هیسننهوپاتولوژی اورگننانهننای آلننوده را توضننیح
دهد -6.اهمیت پزشکی فاسیولیازیس را توضنیح
دهننند -4.انهشنننار جغرافینننائی ،سنننیرتکاملی
اپیدمیولوژی ،آسیب شناسی ،روش های تشخیص،

دکهر محسن اربابی

درمان و پیشگیری از دیکروسنلیوم دنندریهیکوم
راتشریح کند-1 .هیسهوپاتولوژی ارگانهای آلوده
را توضیح دهد.
98/7/62

ترماتودهای

 -5انواع شیسهوزوماهای انسانی را ننام ببنرد-1.

سخنرانی ،پرسش

حضورفعال

تونی

انهشار جغرافیائی سیرتکاملی،اپیدمیولوژی ،آسیب

و پاسخ اسهفاده از

پرسش و

شناسی ،روش های تشخیص ،درمان و پیشگیری از

وایت بردPower ،
point

پاسخ

شیسننهوزوما همنناتوبیوم و مانسننونی را تشننریح

دکهر محسن اربابی

کننند -6.اهمیننت پزشننکی شیسننهوزومیازیس را
توضیح دهد .
98/8/54

تنیاها و

 -5انهشننننار جغرافیننننائی ،سننننیرتکاملی،

سخنرانی ،پرسش

حضورفعال

هیمنولیپیس

اپیدمیولوژی،آسیب شناسی ،روشهای تشنخیص،

و پاسخ اسهفاده از

پرسش و

درمننان و پیشننگیری از تنیاسنناژیناتا را تشننریح

وایت بردPower ،
point

پاسخ

کنننند -1.انهشنننارجغرافیائی ،سنننیرتکاملی،

دکهر محسن اربابی

اپیدمیولوژی ،آسیب شناسی ،روش های تشخیص،
درمان و پیشگیری از تنیا سولیوم را شرح دهد-6.
انهشننار جغرافیننائی ،سننیرتکاملی ،اپینندمیولوژی،
آسیب شناسنی ،روش هنای تشنخیص ،درمنان و
پیشگیری از هیمنولپیس نانا را تشریح کند.
98/8/15

اکینوکوکها

 -5سسننهودهننای جنننس اکینوکننوک و کیسننت

سخنرانی ،پرسش

حضورفعال

کیست هیداتیک

هیننداتیک ناشننی از آنهننا را نننام ببننرد-1.

و پاسخ اسهفاده از

پرسش و

و دیپلیدیوم

اپینندمیولوژی ،سننیر تکنناملی ،عالیننم بننالینی و

وایت بردPower ،
point

پاسخ

عنوارض،ر وشهنای تشنخیص و درمنان بیمناری

دکهر محسن اربابی

هیداتیدوزیس را تشریح کند -6.اهمیت پزشکی و
اقهصادی هیداتیدوز را شرح دهند -4 .انهشنار ر
جغرافیننائی ،سننیر تکنناملی ،اپیدمیولوژی،آسننیب
شناسی ،روشهای تشخیص ،درمان و پیشگیری از
دیپلیدیوم را تشریح کند .
98/8/18

تک یاتهه

-5تقسیم بندی و راههای انهقال تک یاتهنههنا را

سخنرانی ،پرسش

حضورفعال

شناسی و

لیست نماید -1.ویژگنیهنای مرفولوژینک تنک

و پاسخ اسهفاده از

پرسش و

آمیبهای

یاتهه هنای رودهای را توضنیح دهند -6.انهشنار

رودهای

جغرافیائی،سننیرتکاملی ،اپینندمیولوژی ،پنناتوژنز،

وایت بردPower ،
point

پاسخ

دکهر محسن اربابی

عالیم بالینی و عوارض ،روش های تشخیص ،درمان
و پیشگیری از آنهامبنا هیسنهولیهیکا را تشنریح
کند-4.ویژگی انهامبا دیسپار را توضیح دهند-1 .
آمیب های غیر بیماریزای دسهگاه گنوارش را ننام
برده ،تصوصیات آنها را توضیح دهد.
98/9/1

تاژکداران

-5انهشار جغرافیائی ،سیر تکناملی اپیندمیولوژی،

سخنرانی ،پرسش

حضورفعال

دسهگاه گوارش و

پنناتوژنز ،عالیننم بننالینی وعننوارض و روشهننای

و پاسخ اسهفاده از

پرسش و

تناسلی

تشخیص و درمان وروشهای پیشگیری از ژیاردینا

وایت بردPower ،
point

پاسخ

المبلیا را تشریح کنند –1 .انهشنار ر جغرافینائی،
سیر تکاملی اپیدمیولوژی ،پاتوژنز ،عالینم بنالینی
وعوارض و روش های تشخیص و درمان وروش های
پیشگیری از تریکوموناس را تشریح کند.

دکهر حسین هوشیار

98/9/51

توکسوپالسما

 - 5انهشار جغرافیائی ،سیرتکاملی ،راههای انهقال و

سخنرانی ،پرسش

حضورفعال

گوندهای

اپیدمیولوژی ،عالیم بالینی وعنوارض ،تشنخیص،

و پاسخ اسهفاده از

پرسش و

بالسهوسیسهیس

درمان و پیشگیری از توکسوپالسنموز را تشنریح

وایت بردPower ،
point

پاسخ

کند-1 .اهمیت پزشکی توکسوپالسموز را توضیح

دکهر حسین هوشیار

دهد-6.مرفولنوژی ،سنیرتکاملی ،اپیندمیولوژی،
آسیب شناسنی ،روش هنای تشنخیص ،درمنان و
پیشگیری از بالسهوسیسهیس هومینیس را شنرح
دهد.
98/9/59

باالنهیدیوم

-5انهشننار جغرافیننائی ،مرفولننوژی ،سننیرتکاملی،

سخنرانی ،پرسش

حضورفعال

جنس لیشمانیا

اپیدمیولوژی ،عالیم بنالینی وعنوارض ،روشهنای

و پاسخ اسهفاده از

پرسش و

تشخیص ،درمان و پیشگیری از باالنهیدیوم کلی را

وایت بردPower ،
point

پاسخ

تشریح کند-1.انهشنار جغرافینائی ،سنیرتکاملی،

دکهر حسین هوشیار

اپیدمیولوژی ،عالیم بالینی و عنوارض ،روش هنای
تشخیص ،درمان و پیشگیری از لیشمانیوز پوسهی
و احشایی و جلدی مخاطی را تشریح کند.
98/9/13

پالسمودیومها

98/52/6

کلیات بندپایان

98/52/52

 -5مقدمات و اهمیت بیمناری ماالرینا را تشنریح

سخنرانی ،پرسش

حضورفعال

کند-1.ویژگی پالسمودیوم را توضیح دهد-6.انواع

و پاسخ اسهفاده از

پرسش و

پالسمودیومهای انسنانی را ننام ببنرد-4.انهشنار

وایت بردPower ،
point

پاسخ

جغرافیائی ،سنیرتکاملی ،اپیندمیولوژی ،انهقنال،

دکهر حسین هوشیار

پاتوژنزو عالیم بالینی ،عوارض ،روشهای تشخیص،
درمان و پیشگیری از بیماری ماالریا را شرح دهد.
-5طبقه بندی حشرات و راسهههای مهم را آنها را

سخنرانی ،پرسش

حضورفعال

مهندس عباس

تشریح کند-1 .انواع بیماری های منهقلنه توسنط

و پاسخ اسهفاده از

پرسش و

درودگر

ناقلین و اهمیت آنها را شرح دهد.

پاسخ

روشهای مبارزه

-5انواع روشهای بیولوژیک شیمیایی مبنارزه بنا

با بندپایان

وایت بردPower ،
point
سخنرانی ،پرسش

حضورفعال

مهندس عباس

بندپایان را لیست کند -1.روشهای حفاظت فردی

و پاسخ اسهفاده از

پرسش و

درودگر

در مقابل بند پایان توضیح دهد .

وایت بردPower ،
point

پاسخ

