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 اهداف اختصاصی عنوان سرفصل مطالب  

 :روددر پایان این جلسه از دانشجو انتظار می

مایشگاهی ساده ، مروری بر روشهای تشخیص آز  1

 مستقیم ، تغلیظی وکشت کرمها

علوم عالی برنامه ریزی بر اساس سرفصل شورای  

)  وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی پزشکی 

 ( 1398آخرین ویرایش 

اشکال و فرم و   کشت کرمها، مستقيم ، تغليظی  ، انجام آزمایشات  ماکروسکوپی روش های تشخیص
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ترماتودهاي شايع  )  کرم های شایع ماکروسکوپی و میکروسکوپی روش های تشخیصبا نمونه ها و 

  انجام دهد باشد و نحوه ی گزارش آنها را قادر آشنا شده  ( سستودهاي شايع  –

ی روده ) نماتودها کرم های شایع ماکروسکوپی و میکروسکوپی روش های تشخیصبا نمونه ها و  ( روده ای   - ) نماتودهای شایع  2مرور هلمنتولوژی   3
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  رنگ آمیزی اختصاصی تک یاخته ها، 

و  لوگلرنگ گيمسا ،   روش هاي ساده  هیم و اصطالحات ضروری و پایه  تک یاخته ها  آشنا شده ، با مفا

 را انجام ميدهند رنگ آميزي اختصاصی تک ياخته ها  تري کروم 

 ) با هماهنگی گروه ، آموزش و دانشجویان ( آزمون حذفی  تاريخ  آزمون حذفی  مرور هلمنتولوژی  6

 آمیب ها  7

 ی آزاد زیآمیب ها 

نگلریا ، نمونه  ودیسانتری و آکانتاموبا ،  روشهای تشخیص آزمایشگاهی آمیب کلینمونه ها و 

های مورد نیاز و نمونه برداری انواع نمونه ها را فراگرفته ونحوه جمع آوری وآماده سازی وحمل 

 .ونقل آنهار ا بیآموزد



 آنتا دی – ستیکس کیلوما –ژیاردیا   انواع روشهای تشخیصو  يشگاهی روشهاي تشخيص آزمانمونه ها و  روده ای  تاژکداران  8 

 .را فراگرفته ونحوه جمع آوري وآماده سازي وحمل ونقل آنهار ا بيآموزد و ...  موبا

را  ...  باالنتیدیوم اس ها ،تریکومون  انواع روشهای تشخیصو  روشهاي تشخيص آزمايشگاهی نمونه ها و  تناسلی و مژه داران -ادراری تاژکداران دستگاه   9

 .فراگرفته ونحوه جمع آوري وآماده سازي وحمل ونقل آنهار ا بيآموزد

را فراگرفته ونحوه جمع   و ...  روشهای تشخیص آزمایشگاهی و نمونه برداری لیشمانیاها ، تریپانوزم ها تک یاختگان نسج   10

 .آوري وآماده سازي وحمل ونقل آنهار ا بيآموزد

) ویواکس ، فلسیپاروم ،  سمودیوم هاپالروشهای تشخیص آزمایشگاهی انواع تک یاخته های خون  تک یاختگان خون   11

 .را فراگرفته ونحوه جمع آوري وآماده سازي وحمل ونقل آنهار ا بيآموزد  ماالریه ، اوال ( ، بابزیا و تیلریا  ... 

تک یاختگان خون ونسج روشهای تشخیص   12

 –توکسوپالسما ، سارکوسیس تیس  آزمایشگاهی

 – سیکلوسپورا

 –، سارکوسیس تیس  توکسوپالسما نسج روشهای تشخیص آزمایشگاهی  تک یاختگان خون و

 .را فراگرفته ونحوه جمع آوري وآماده سازي وحمل ونقل آنهار ا بيآموزد  ...  – سیکلوسپورا

 وکوکسیدیاها   13

 نادر و اختصاصیتک یاخته های 

 ایزوسپورا – اها روشهای تشخیص آزمایشگاهی کریپتوسپوریدیومکوکسیدی

 هومونیس بالستوسیس–روشهای تشخیص آزمایشگاهی سیکلوسپورا ها ، پنوموسیستیس 

 .را فراگرفته ونحوه جمع آوري وآماده سازي وحمل ونقل آنهار ا بيآموزد  ... 

کلیات حشره شناسی پزشکی و بندپایان بیماری زای   14

  1مهم 

برای روشهای صحیح نمونه برداری و تشخیص حشرات و بندپایان بیماری زای مهم ونمونه برداری 

را فراگرفته ونحوه جمع  و .....  ساس فتایروس ،  پدیکولوز ،تشخیص ماکروسکوپی و میکروسکوپی 

 .آوري وآماده سازي وحمل ونقل آنهار ا بيآموزد

کک  ماکروسکوپی و میکروسکوپی  روشهای صحیح نمونه برداری و روشهای تشخیص آزمایشگاهی  2ای مهم حشره شناسی پزشکی و بندپایان بیماری ز  15

را فراگرفته ونحوه جمع آوري وآماده سازي وحمل ونقل آنهار  ها ، پشه خاکی ، پشه آنوفل ، کنه ، سارکوپت

 .ا بيآموزد
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