
 

 

 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان 
 واحد 1تعداد واحد:  11کد  – 1 عملی انگل شناسی پزشکی  نام و کد درس:  

 ساعت( 30جلسه ) 15تعداد جلسات: 

 

 دقیقه 90: مدت هر جلسه

 زمان :  

 آزمایشگاهیعلوم  دانشجویان کارشناسی پیوسته  :فراگیران ندارد پیش نیاز: 

 گنج بخشدرس :  مشخصات استاد
  پژوهشی اخالق پزشکیی ادکتردانشجوی -کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی + قارچ شناسی پزشکی 

 12صبح الی  8از ساعت سه شنبه دو شنبه ، شنبه ، یک هایحضور : روزه ت اساع
  mganjbakhsh14@gmail.com پست الکترونیکی :  آدرس

 کلی: هدف 

  روش های اصولی تشخیص انگلهای انسانی و بیماری های انگلیآشنایی با آزمایشگاه و 

   شرح درس: 

مشیاهده روش هیای وونیاووت تشیخیص آزمایشیگاهی    - انگیل شناسیی اصیو  ایمنیی در آزمایشیگاه -بالینی انگل شناسیی مایشگاهآشنایی با آز

 (انگل های انسانی و بیماری زا ) هلمنتولوژی پزشکیماکروسکوپی و میکروسکوپی 

استفاده از فیلم و انیمیشن جهت یادویری  -انشجویاتسخنرانی و تدریس بخش عملی  نظارت بر انجام آزمایشات عملی توسط د  فعالیت استاد: 

 پاسخگویی به سواالت دانشجویات -بیشتر دانشجویات

 شرکت فعا  در آزمایشگاه و  مشارکت در انجام آزمایشها های دانشجویان: وظایف و فعالیت

حضور به موقع و در سامانه آموزش مجازی سام    سواالت مطرح شدهامتحات پایات ترم  : ) با تعیین میزان نمره هر آیتم(شیوه ارزشیابی

 نقاشی و ترسیم مواردی که در آزمایشگاه مشاهده می نمایند  0 ارائه مرتب وزارشکارها -مرتب در کالس

 تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و  ویدیو پروژکتور  کامپیوتر  تخته وایت برد و ماژیک وایت برد:  امکانات آموزشی

 کامالً طریق به انجام عملی آزمایشات )آموزش -دانشجویات از پاسخ و پرسش با سخنرانی و تدریس نظری بخش عملی همراه   روش آموزش:  

 از قبل هفته یک حداقل...  و خطا موارد   تست اساس از ای خالصه با همراه کار روش جزوه دانشجویات به ابتدا در.  میشود انجام آزمایشگاه در عملی
و در   نفره 3 یا  2 وروههای در دانشجویات سپس شود می داده توضیح آزمایش مورد در خالصه بطور و شود می داده عملی هایکالس بروزاری

 می انجام را تست جداوانه بطور دانشجو هر و ویرند می قرار مخصوص میز هر سر و شده تقسیمهر دانشجو "بسیاری از موارد به تنهائی و شخصا
 جلسه مطالب از جلسه هر ابتدای در.  و درصورت لزوم تصاویر را ترسیم می نمایند کنند می وزارش داده انجام کامل بطور را تست دانشجویات. دهد
 یابد(. می اختصاص پاسخ و پرسش به دقیقه چند و شود می ورفته کوئیز قبل

 منابع:
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عنوان سرفصل    تاریخ ارائه جلسه

 مطالب

 اهداف اختصاصی

 :روددر پایان این جلسه از دانشجو انتظار می

 مواد و تجهیزات مورد نیاز به ازای هر گروه دانشجویان

کلیات وآشنائی با   1

انگل آزمایشگاه بالینی 

 شناسی 

رآزمایشگاه بالینی انگل دبا وسائل وتجهیزات کامل آشنائی 

بحث ایمنی درآزمایشگاه بالینی انگل ، داشته باشد شناسی

 را بشناسد و آنها را اجرائی نماید.شناسی 

سرم فیزیولوژی ، آب مقطر ، الم  تجهیزات مورد نیاز برای کلیه گروهها: 

نوک  -سمپلراپلیکاتور ، گاز ، دستکش یک بارمصرف  ،  20*20، المل 

 انگل شناسیتمام وسایل آزمایشگاه  معرفی -سمپلر

2  

اصول کار ونمونه نمونه ها ، 

برداری در آزمایشگاه انگل 

 شناسی پزشکی  ،

ویا در آن انجام  انگل شناسیبه آزمایشگاه  ی ئنمونه هاچه  

مواد دفعی ، ادار ، صحیح نمونه برداری  روشهای،میگردد ؟ 

 را بداند،  واژینال ، خون ونسج

با میکروسکوپ ، نگهداری وتمیزنمودن آن  طرزکارِصحیح 

هود رادانسته وآنها را درآزمایشگاه کاربردسانتریفوژ ،  کاربرد

 اجرائی نماید

مواد مورد نیاز برای هر گروه:  موارد باال + ماکروسکوپی و الم های 

 میکروسکوپی هر یک از موارد فوق = فیلم های آموزشی خود مّدرس

 

 کلیه گروهها: میکروسکوپ ، سانتریفوژ و ..تجهیزات مورد نیاز برای 

 

3  
تشخیص روشهای انواع 

 آزمایشگاهی ساده

آزمایشات صحیح  روشهایانواع مواد و محلول های مورد نیاز و

  انجام دهد. بداند و مستقیم وت مونت ، رنگ آمیزی ساده را

تعدادی نمونه تازه که با مواد مورد نیاز برای هر گروه:  موارد باال + 

 هماهنگی کارشناس آزمایشگاه درخواست میشود

 

 هها: میکروسکوپ ، سانتریفوژ و ..تجهیزات مورد نیاز برای کلیه گرو

روشهای تشخیص :   4

 ،  مستقیم  آزمایشگاهی 

 تغلیظی روشهای 

رنگ ،قوام ، منظره ، ماکروسکوپی ازجملهانجام آزمایشات 

 ندها و... را بیآموزد.مشاهده کرم بالغ ، ب

مواد مورد نیاز برای هر گروه:  موارد باال + ماکروسکوپی و الم های 

 میکروسکوپی هر یک از موارد فوق = فیلم های آموزشی خود مّدرس



5  
انواع روش های فلوتیشن ) 

 ویلیس و....,

طی دستوالعملی که  و... ساختن محلول های ویلیسز ، شیتر

انجام  دانشجویان قرار داده می شودو توسط مدّرس دراختیار

 آزمایشات فوق

مقداری نمک ، مقداری شکر و  مواد مورد نیاز برای هر گروه:  موارد باال +

و تعدادی لوله سانتریفوژ یک 50و100یا نرمه قند ، چند عددارلن 

 بارمصرف

6  
انواع روش های 

 سدیمانتیشن

العملی ردستوساختن محلول های فرمالین دترجنت ،و...... طی 

که توسط مدّرس دراختیار دانشجویان قرار داده می شودو انجام 

 آزمایشات فوق

مواد مورد نیاز برای هر گروه:  موارد باال + فرمالین تجارتی ، اب مقطر ، 

 تعدادی گازمایع دترجنت ، قیف کوچک چند عدد ، 

 و تعدادی لوله سانتریفوژ یک بارمصرف50و100چند عددارلن 

   جلسه قبلی  6یز از کوئ  7

  
 ترماتودها

ها،  شیستوزوما -فاسیولیاها  روشهای تشخیص آزمایشگاهی

 دیکروسلیوم و ......

 تجهیزات مورد نیاز برای کلیه گروهها: میکروسکوپ ، سانتریفوژ و ..

ماکروسکوپی و الم های میکروسکوپی هر یک از موارد فوق = فیلم های 

 آموزشی خود مّدرس

تنیا ها ) ساژیناتا، سولیوم ،  روشهای تشخیص آزمایشگاهی هاسستود  8

 اکینوکوکوس ،همینولپیس ناناو..(

مواد مورد نیاز برای هر گروه:  موارد باال + ماکروسکوپی و الم های 

 میکروسکوپی هر یک از موارد فوق = فیلم های آموزشی خود مّدرس

مواد مورد نیاز برای هر گروه:  موارد باال + ماکروسکوپی و الم های  ، اکسیوراسکاریس  روشهای تشخیص آزمایشگاهی 1 نماتودها  9

 میکروسکوپی هر یک از موارد فوق = فیلم های آموزشی خود مّدرس

کرمهای قالبدار ، تریکوسفال  روشهای تشخیص آزمایشگاهی 2 نماتودها  10

 و تریشین و.....

 کوپ ، سانتریفوژ و ..تجهیزات مورد نیاز برای کلیه گروهها: میکروس

روش های رنگ آمیزی    11

 اختصاصی 

انجام وآماده سازی روش های رنگ آمیزی اختصاصی ) موسی 

 کارمن مایر ، فوشین و ....... 

طی دستوالعملی که توسط مدّرس دراختیار دانشجویان قرار داده 

 می شودو انجام آزمایشات فوق

اال + ماکروسکوپی و الم های مواد مورد نیاز برای هر گروه:  موارد ب

 میکروسکوپی هر یک از موارد فوق = فیلم های آموزشی خود مّدرس



 

مواد مورد نیاز برای هر گروه:  موارد باال + ماکروسکوپی و الم های  روش های تشخیص اختصاصی و ایمنولوژی ومولکولی انگل ها آزمایشات اختصاصی ،  12

 فیلم های آموزشی خود مّدرسمیکروسکوپی هر یک از موارد فوق = 

 

تجهیزات مورد نیاز برای کلیه گروهها: میکروسکوپ ، میکروسکوپ  

 فلوروسنت ، سانتریفوژ و .

آزمایشات کشت و   13

جداسازی انواع الروهای 

  انگل های 

و جداسازی انواع الروهای  روشهای تشخیص آزمایشگاهی

 انسانی از غیر انسانی انگل های 

ه توسط هر دانشجو و انجام آزمایشات جمع آوری نمون

 مربوطه

مواد مورد نیاز برای هر گروه:  موارد باال + ماکروسکوپی و الم های 

 میکروسکوپی هر یک از موارد فوق = فیلم های آموزشی خود مّدرس

 

 تجهیزات مورد نیاز برای کلیه گروهها: میکروسکوپ ، سانتریفوژ و .

 

مواد مورد نیاز برای هر گروه:  موارد باال + ماکروسکوپی و الم های  انواع جربی ها   Faty drop،  خیص آزمایشگاهیروشهای تش آزمایشات چربی   14

 میکروسکوپی هر یک از موارد فوق = فیلم های آموزشی خود مّدرس

 تجهیزات مورد نیاز برای کلیه گروهها: میکروسکوپ ، سانتریفوژ و .

 گذشته ،مرور کلی برموارد  رویو    15

 دانشجویانرفع اشکاالت  

مواد مورد نیاز برای هر گروه:  موارد باال + ماکروسکوپی و الم های 

 میکروسکوپی هر یک از موارد فوق = فیلم های آموزشی خود مّدرس

 

 تجهیزات مورد نیاز برای کلیه گروهها: میکروسکوپ ، سانتریفوژ و .

   آزمایشگاهآزمون آنالین و عملی در  امتحان عملی  16


