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آؽنبئي بب ملیبت انگل ؽنبعي-

 -1انگل ،انگل ؽنبعي ،انواع سنذگي انگلي و انواع هیشببى

1

آؽنبیي بب تزهبتودهب

راتعزیف منذ – 2.تقغین بنذي مزمهبي انگلي راتؾزیح منذ-3 .

2

فبعیوال هپبتینب-فبعیوال صیگبنتینب

3

دینزوعلیوم دنذریتینوم

ویضگي تزهبتودا را توضیح دهنذ.

روش یاددهی



یادگیری

عخنزاني ،پزعؼ و
پبعخ

 -1انتؾبر جغزافیبئي ،عیزتنبهلي ،اپیذهیولوصي ،آعیب ؽنبعي،
روػهبي تؾخیـ ،درهبى و پیؾگیزي اس فبعیوال هپبتینب

عخنزاني ،پزعؼ و

راتؾزیح منذ  ،هیغتوپبتولوصي ارگبنهبي آلوده را توضیح دهنذ.

پبعخ

اهویت پشؽني فبعیولیبسیظ را توضیح دهنذ
 -1انتؾبر جغزافیبئي ،عیزتنبهلي اپیذهیولوصي ،آعیب ؽنبعي،

مواد و وسایل

تاریخ جلسه

آموزشی

وزمان

ودرصد آن

نوبیؼ

هطبلعه قبلي

اعالیذهبي

دروط هزبوط به

اهتحبى پبیبى

هز جلغه و پبعخ

تزم+ارسیببي

هطبلب تئوري

به عواالت جلغه

مالعي

تذریظ ؽذه

گذؽته

نوبیؼ

هطبلعه قبلي

اعالیذهبي

دروط هزبوط به

اهتحبى پبیبى

هز جلغه و پبعخ

تزم+ارسیببي

هطبلب تئوري

به عواالت جلغه

مالعي

تذریظ ؽذه

گذؽته

نوبیؼ

هطبلعه قبلي

هزبوط به

هزبوط به

روػهبي تؾخیـ ،درهبى و پیؾگیزي اس دینزوعلیوم

عخنزاني ،پزعؼ و

اعالیذهبي

دنذریتینوم راتؾزیح منذ .هیغتوپبتولوصي ارگبنهبي آلوده را

پبعخ

هزبوط به

توضیح دهنذ.

تکالیف دانشجو

نحوهارزشیاتی

هطبلب تئوري
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دروط هزبوط به
هز جلغه و پبعخ
به عواالت جلغه

اهتحبى پبیبى
تزم+ارسیببي
مالعي

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

شیستوزوماها

-1انواع ؽیغتوسوهبهبي انغبني را نبم ببزنذ .انتؾبر جغزافیبئي،
یذهیولوصي ،آعیب ؽنبعي ،روػ هبي تؾخیـ،
عیزتنبهلي،اپ
درهبى و پیؾگیزي اس ؽیغتوسوهب هوبتوبیوم – هبنغوني را تؾزیح

4

منذ .اهویت پشؽني ؽیغتوسوهیبسیظ را توضیح دهنذ.
آؽنبیي بب عغتودهب -تنیب عبصینبتب

فبوت مزمهبي عغتودا ببتزهبتودهب را لیغت منذ -2.انتؾبر
- 1ت
جغزافیبئي ،طیزتنبهلي ،اپیذهیولوصي ،آعیب ؽنبعي ،روػ هبي

5

تؾخیـ ،درهبى و پیؾگیزي اس تنیبعبصینبتب را تؾزیح منذ .
هیونولپیظ نبنب -امینوموموط هب

عخنزاني ،پزعؼ و
پبعخ

عخنزاني ،پزعؼ و
پبعخ

نوبیؼ

هطبلعه قبلي

اعالیذهبي

دروط هزبوط به

اهتحبى پبیبى

هز جلغه و پبعخ

تزم+ارسیببي

هطبلب تئوري

به عواالت جلغه

مالعي

تذریظ ؽذه

گذؽته

نوبیؼ

هطبلعه قبلي

اعالیذهبي

دروط هزبوط به

اهتحبى پبیبى

هز جلغه و پبعخ

تزم+ارسیببي

هطبلب تئوري

به عواالت جلغه

مالعي

تذریظ ؽذه

گذؽته

هزبوط به

هزبوط به
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-1انتؾبر جغزافیبئي،عیزتنبهلي ،اپیذهیولوصي ،آعیب ؽنبعي،
روػهبي تؾخیـ ،درهبى و پیؾگیزي اس هیونولپیظ نبنب را
تؾزیح منذ -2 .عغتودهبي جنظ امینوموك و میغت هیذاتیل
نبؽي اس آىهب را نبم ببزیذ -3 .اپیذهیولوصي ،عیز تنبهلي و عالین

6

تذریظ ؽذه

گذؽته

ببلیني وعوارض روػهبي تؾخيؿ و درهبى بیوبري

عخنزاني ،پزعؼ و
پبعخ

هیذاتیذوسیظ را تؾزیح منیذ -4اهویت پشؽني و اقتصبدي

نوبیؼ

هطبلعه قبلي

اعالیذهبي

دروط هزبوط به

اهتحبى پبیبى

هز جلغه و پبعخ

تزم+ارسیببي

هطبلب تئوري

به عواالت جلغه

مالعي

تذریظ ؽذه

گذؽته

هزبوط به

 120دقیقه

هیذاتیذوس را ؽزح دهذ .
نوبیؼ

هطبلعه قبلي

آؽنبیي بب نوبتودهب -آعنبریظ

ؽبر جغزافیبئي ،عیزتنبهلي ،اپیذهیولوصي ،عالین ببلیني و
-1انت

اعالیذهبي

دروط هزبوط به

اهتحبى پبیبى

لوهبزینوئیذط-الرو ههبجز احؾبیي

عوارض روػهبي تؾخیـ ،درهبى و پیؾگیزي اس آعنبریظ

هز جلغه و پبعخ

تزم+ارسیببي

هطبلب تئوري

به عواالت جلغه

مالعي

پیؾگیزي اس الرو ههبجز احؾبیي را تؾزیح منذ.

تذریظ ؽذه

گذؽته

ؽبر جغزافیبئي ،عیزتنبهلي ،اپیذهیولوصي ،عالین ببلیني و
 -1انت

نوبیؼ

هطبلعه قبلي

اعالیذهبي

دروط هزبوط به

اهتحبى پبیبى

هز جلغه و پبعخ

تزم+ارسیببي

هطبلب تئوري

به عواالت جلغه

مالعي

پیؾگیزي تزینوعفبل راتؾزیح منذ

تذریظ ؽذه

گذؽته

ؽبر جغزافیبئي ،عیزتنبهلي ،اپیذهیولوصي ،عالین ببلیني و
-1انت

نوبیؼ

هطبلعه قبلي

ؽبر جغزافیبئي ،عیزتنبهلي،
لوهبزینوئیذط را تؾزیح منذ-2.انت

7

اپیذهیولوصي ،عالین ببلیني و عوارض روػهبي تؾخیـ ،درهبى و
امغیور و تزینوعفبل

عوارض،روػهبي تؾخیـ ،درهبى و پیؾگیزي اس امغیور را
تؾزیح منذ -2.انتؾبر جغزافیبئي ،هزفولوصي عیز تنبهلي

8

اپیذهیولوصي آعیب ؽنبعي روػهبي تؾخیـ و درهبى و
مبپیالریب-تزینواعتزونضیلوط

عوارض،روػهبي تؾخیـ ،درهبى و پیؾگیزي اس مبپیالریب را

9

تؾزیح منذ -2.انتؾبر جغزافیبئي ،هزفولوصي عیز تنبهلي
اپیذهیولوصي آعیب ؽنبعي روػهبي تؾخیـ و درهبى و
پیؾگیزي تزینواعتزونضیلوط راتؾزیح منذ.

عخنزاني ،پزعؼ و
پبعخ

عخنزاني ،پزعؼ و
پبعخ

عخنزاني ،پزعؼ و
پبعخ

هزبوط به

هزبوط به

 120دقیقه
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دروط هزبوط به

اهتحبى پبیبى

هز جلغه و پبعخ

تزم+ارسیببي

اعالیذهبي
هطبلب تئوري

به عواالت جلغه

مالعي

تذریظ ؽذه

گذؽته

هزبوط به

 120دقیقه

کرم های قالبدار-سندروم الرو
مهاجر پوستی

نوبیؼ

هطبلعه قبلي

 -1انتؾبر جغزافیبئي ،عیز تنبهلي اپیذهیولوصي و عالین ببلیني و

اعالیذهبي

دروط هزبوط به

اهتحبى پبیبى

هز جلغه و پبعخ

تزم+ارسیببي

هطبلب تئوري

به عواالت جلغه

مالعي

تذریظ ؽذه

گذؽته

نوبیؼ

هطبلعه قبلي

اعالیذهبي

دروط هزبوط به

اهتحبى پبیبى

هز جلغه و پبعخ

تزم+ارسیببي

هطبلب تئوري

به عواالت جلغه

مالعي

تذریظ ؽذه

گذؽته

نوبیؼ

هطبلعه قبلي

اعالیذهبي

دروط هزبوط به

اهتحبى پبیبى

هز جلغه و پبعخ

تزم+ارسیببي

هطبلب تئوري

به عواالت جلغه

مالعي

تذریظ ؽذه

گذؽته

نوبیؼ

هطبلعه قبلي

اعالیذهبي

دروط هزبوط به

اهتحبى پبیبى

هز جلغه و پبعخ

تزم+ارسیببي

هطبلب تئوري

به عواالت جلغه

مالعي

تذریظ ؽذه

گذؽته

 -1انتؾبر جغزافیبئي ،عیزتنبهلي ،اپیذهیولوصي ،انتقبل ،عالین

نوبیؼ

هطبلعه قبلي

ببلیني وعوارض،روػهبي تؾخیـ ،درهبى و پیؾگیزي اس ووؽزیب

اعالیذهبي

دروط هزبوط به

اهتحبى پبیبى

هز جلغه و پبعخ

تزم+ارسیببي

هطبلب تئوري

به عواالت جلغه

مالعي

تذریظ ؽذه

گذؽته

نوبیؼ

هطبلعه قبلي

اعالیذهبي

دروط هزبوط به

اهتحبى پبیبى

هز جلغه و پبعخ

تزم+ارسیببي

هطبلب تئوري

به عواالت جلغه

مالعي

تذریظ ؽذه

گذؽته

عوارض ،روػهبي تؾخیـ و درهبى و پیؾگیزي اس مزههبي
قالبذار و عنذرم الروهبي ههبجز پوعتي راتؾزیح منذ.

10

تریشنال

راتؾزیح منذ.

استرونژیلوئیدس استرکورالیس

اعتزونضیلوئیذط اعتزمورالیظ را تؾزیح منذ .

دراکونکولوس مدیننسیس

هذیننغیظ را تؾزیح منذ.

ووشریا بانکروفتی-بروگیا

ببننزوفتي را تؾزیح منذ -2.انتؾبر جغزافیبئي ،عیزتنبهلي،

14

پبعخ

عخنزاني ،پزعؼ و
پبعخ

انتؾبر جغزافیبئي ،عیزتنبهلي ،اپیذهیولوصي ،انتقبل ،عالین ببلیني
وعوارض،روػهبي تؾخیـ ،درهبى و پیؾگیزي اس دراموننولوط

13

عخنزاني ،پزعؼ و

انتؾبر جغزافیبئي ،عیزتنبهلي ،اپیذهیولوصي ،انتقبل ،عالین ببلیني
وعوارض،روػهبي تؾخیـ ،درهبى و پیؾگیزي اس

12

پبعخ

 -1انتؾبر جغزافیبئي ،عیز تنبهلي اپیذهیولوصي و عالین ببلیني و
عوارض ،روػهبي تؾخیـ و درهبى و پیؾگیزي اس تزیؾنال

11

عخنزاني ،پزعؼ و

اپیذهیولوصي ،انتقبل ،عالین ببلیني وعوارض،روػهبي تؾخیـ،

عخنزاني ،پزعؼ و
پبعخ

عخنزاني ،پزعؼ و
پبعخ

درهبى و پیؾگیزي اس بزوگیب را تؾزیح منذ.

انکوسرکا ولولوس-لوآلوآ

-1انتؾبر جغزافیبئي ،عیزتنبهلي ،اپیذهیولوصي ،انتقبل ،عالین
ببلیني وعوارض،روػهبي تؾخیـ ،درهبى و پیؾگیزي اس
اننوعزمب ولولوط را تؾزیح منذ -2.انتؾبر جغزافیبئي،

15

عیزتنبهلي ،اپیذهیولوصي ،انتقبل ،عالین ببلیني وعوارض،روػهبي
تؾخیـ ،درهبى و پیؾگیزي اس لوآلوآ را تؾزیح منذ

عخنزاني ،پزعؼ و
پبعخ

هزبوط به

هزبوط به

هزبوط به

هزبوط به

هزبوط به

هزبوط به
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 120دقیقه

 120دقیقه
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