برنامه آموزش درس میکروبشناسی  ( 1انگل شناسی و قارچ شناسی) ترم اول بهداشت عمومی نیمسال دوم 98 -99
دانشکده پرستاری  -مامایی و بهداشت رامسر
ایام هفته

ساعت

جلسه اول

61 -68

رئوس مطا لب (تئوری -عملی(

ساعت

کلیات انگل شناسی :مقدمه ،تعاریف و طبقه بندی انواع انگل ها ،نامگذاری

چهار شنبه 98/66/61
جلسه دوم

رئوس مطا لب (تئوری -عملی(

(تک یاخته ها و کرمها)
8- 60

پنجشنبه 98/66/41

تک یاخته های روده ای بیماریزا برای انسان

60-64

آمیب هیستولیتیكا /دیسپار -تک یاخته های روده ای-بالستوسیستیس –

آزمایشگاه (عملی)  :آشنایی با انواع آمیب های روده ای و

گروه اول

آزمایش میكروسكوپی آنها

آمیبهای با زندگی آزاد و سایر آمیب ها :دی آنتا مبا ،یدا مبا و باالنتیدیوم
61 -69

آزمایشگاه  :آشنایی با انواع آمیب های روده ای و آزمایش

جلسه سوم

61 -61

گروه دوم

میكروسكوپی آنها

تک یاخته های خونی و نسجی :

61 -69

آزمایشگاه  :آشنایی با انواع آمیب های روده ای و آزمایش

توکسوپالسما ،لیشمانیا وترپیانوزوما

گروه اول ودوم

میكروسكوپی آنها

تک یاخته های خونی -نسجی

60 -64

تشخیص ازمایشگاهی ماالریا

انگلهای ماالریای انسانی(پالسمودیومهای ویواکس ،فالسیپاروم  ،ماالریه و)...

گروه اول ودوم

جلسه ششم

61 -61

آزمایشگاه  :تشخیص ازمایشگاهی ماالریا ،ماالعه میكروسكوپی مرالل

61 -69

آزمایشگاه  :تشخیص ازمایشگاهی ماالریا ،ماالعه

چهارشنبه 98/64/61

گروه دوم

مختلف پالسمودیوم

گروه اول

میكروسكوپی مرالل مختلف پالسمودیوم

تک یاخته های روده ای ژیاردیا ،و دستگاه تناسلی تریكوموناس

چهارشنبه 98/66/00
جلسه چهارم

61 -61

چهارشنبه 98/64/7
جلسه پنجم

8 - 60

پنجشنبه 98/64/8

جلسه هشتم

کلیات کرم شناسی

پنجشنبه 98/64/44

8 -60

جلسه نهم

61 -61

نماتودهای(کرمهای گرد یا نخی) روده ای انسان

سستودا ( کرمهای نواری)

چهارشنبه 99/6/46
جلسه دهم

61 -61

ترماتودها ( فلوک)

چهارشنبه 99/6/47
جلسه یازدهم

61 -69

چهارشنبه 99/6/48

گروه اول ودوم

جلسه دوازدهم

8 -64

61 -69

آزمایشگاه  :آشنایی با انواع انگل های روده ای و آزمایش

گروه اول

میكروسكوپی آنها ( نمایش اسالید )

61 -69

آزمایشگاه  :آشنایی با انواع انگل های روده ای و آزمایش

گروه دوم

میكروسكوپی آنها ( نمایش اسالید )

آزمایشگاه  :کار با نمونه های انگلی وتشخیص آنها  -تهیه الم ماالریا و رنگ آمیزی آن
مقدمه قارچ شناسی و کلیات بیماریهای قارچی و طبقه بندی انواع قارچهای بیماریزا و ساپروفیت

بیماریهای قارچی ساحی و ساپروفیتها

پنجشنبه 99/4/1
جلسه سیزدهم
چهارشنبه 99/4/66

61 -69
61 -61

بیماریهای قارچی جلدی  -امتحان میان ترم

گروه اول

آزمایشگاه  :مورفولوژی درماتوفیت های مهم
ودمونستراسیون الم قارچهای ساپروفیت و ساحی -
درماتوفیت های مهم ودمونستراسیون الم قارچهای جلدی
و الشایی

بیماریهای قارچی زیر جلدی

60 -60

جلسه چهاردهم
پنجشنبه 99/4/68

8 -60

جلسه پانزدهم

61-61

آزمایشگاه  :مورفولوژی درماتوفیت های مهم

گروه دوم

ودمونستراسیون الم قارچهای ساپروفیت و ساحی
 مورفولوژی درماتوفیت های مهم ودمونستراسیون المقارچهای جلدی و الشایی
 تهیه الم از نمونه های آلوده به قارچها و ماالعهمیكروسكوپی آن

ادامه بیماریهای قارچی جلدی و زیر جلدی

چهارشنبه 99/4/42

تشخیص بیماریهای قارچی الشایی وبیماریهای مهم
61-69

جلسه شانزدهم

61 -69

چهارشنبه 99/0/6

گروه اول  -دوم

جلسه هفدهم

60 -69

چهارشنبه 99/0/7

گروه اول  -دوم

جلسه هیجدهم

8 -60

پنجشنبه 99/0/8

گروه اول  -دوم

جلسه بیستم

-

آزمایشگاه :

قارچهای بیماریزا

مورفولوژی درماتوفیت های مهم ودمونستراسیون الم های قارچهای ساپروفیت و ساحی
 مورفولوژی درماتوفیت های مهم ودمونستراسیون الم های قارچهای جلدی و الشایی -تهیه الم از نمونه های آلوده به قارچها و ماالعه میكروسكوپی آن

* تشخیص انواع کرمهای نواری ( نماتود – سستودا – ترماتودا )
*

تشخیص انواع تک یاخته ها ( آمیبیا زیس  -لیشمانیا – تریپانوزوما –توکسوپالسما )

آزمایشگاه  - :مروری بر آزمایشات انگل شناسی
 مروری بر آزمایشات قارچ شناسی -امتحان عملی انگل شناسی وقارچ شناسی

ساعت نظری 06

امتحان پایان ترم انگل شناسی وقارچ شناسی
ساعت عملی ( 11= ) 62 +26ساعت

جمع ساعت :

 97ساعت

روش ارزشیابی درس انگل شناسی (  3واحد ) :

ارزشیابی درس تئوری  2واحد( 11نمره) :با اخذ کوئیز وکالسی در طول ترم به (میزان  %60نمره نهایی) و برگزاری امتحان پایان ترم بصورت کتبی ( سئواالت چهارگزینه ای ،جواب کوتاه،
تكمیلی و تابیقی ) به ارزش  %80نمره نهایی و اختصاص  %60نمره نهایی به لضور منظم در کالس و پاسخ به پرسشهای مارح در کالس وتحقیق انجام می شود .
ارزشیابی واحد عملی 1واحد ( 1نمره )  :با اخذ امتحان عملی در تشخیص آزمایشگاهی المها ونمونه های انگلی دمونستره شده در زیر میكروسكوپ (%80نمره) و لضور فعال در آزمایشگاه
وانجام تكالیف آزمایشگاهی (گزارش کارآزمایشگاه)( %40نمره )انجام می شود

