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   ماالريالوژي پيشرفتهنام درس: 

 

 (2+1) واحد 3تعداد واحد: 

 ( حشره شناس پزشكی و مبارزه با ناقلين)  کارشناسی ارشد: مقطع  ساعت 11: مدت زمان ارائه درس

 : ندارد   پیش نیاز

 معاون آموزشی دانشكده بهداشت مسئول برنامه: 

 

 

 هدف نهایی: 

 دانشجو باید بتواند:

 .را بيان کند  و بتواند راههاي مختلف کنترل بيماري از جنبه عامل، ناقل و مخزنعامل و ناقلين بيماري ماالريا را بشناسد 

 

 جلسه اول: 

  مقدمه اي بر وضعيت بيماري ماالريا در جهان و ايرانهدف کلی: 

 اهداف آموزشی مرحله ای:

 پس از پايان اين جلسات دانشجو بايد بتواند:

o  کند. توصيفرا  بيماري ماالرياوضعيت 

o  بيماري ماالريا در جهان و ايران را توضيح دهد.وضعيت 

 : دومجلسه 

 استراتژي و برنامه هاي کنترل ماالريا در ايران هدف کلی:

 

 اهداف آموزشی مرحله ای:

 پس از پايان اين جلسات دانشجو بايد بتواند:

  بشناسدبرنامه کنترل ماالريا در ايران را. 
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 دهد. روش هاي کنترل ماالريا در ايران را توضيح 

 

 جلسه سوم :

 اپيدميولوژي ماالريا )فاکتور هاي مربوط به ناقل و محيط(هدف کلی: 

 اهداف آموزشی مرحله ای: 

 دانشجو بايد بتواند:

 را شرح دهد. اپيدميولوژي ماالريا 

 شرح دهد.را در اپيدميولوژي ماالريا  فاکتور هاي مرتبط با ناقل و محيط 

 

 جلسه چهارم:

 اپيدميولوژي ماالريا )فاکتور هاي مربوط به انسان(هدف کلی: 

 اهداف آموزشی مرحله ای: 

 دانشجو بايد بتواند:

 .انتشار جغرافيايی ماالريا را بداند 

 را شرح دهد. اپيدميولوژي ماالريا 

  شرح دهد.را در اپيدميولوژي ماالريا  انسان ميزبانفاکتور هاي مرتبط با 

 

 جلسه پنجم:

  آنوفل هاي ايرانبيولوژي هدف کلی: 

 اهداف آموزشی مرحله ای:

 دانشجو بايد بتواند:

 .آناتومی و فيزيولوژي آنوفل ها را بيان کند 

  آنوفل هاي ايران را بشناسد.انتشار گونه هاي 

 .ناقلين ماالريا در ايران را بشناسد 

  ناقلين مهم مااليا در ايران را بداند.روش هاي حشره شناسی مرتبط با  
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 جلسه ششم:

 بررسی ماالريو متريكهدف کلی: 

 اهداف آموزشی مرحله ای:

 دانشجو بايد بتواند:

 تعيين وجود و شدت و وضع ماالريا در اجتماعات را بداند 

 اصطالحات مرتبط با بررسی هاي ماالريامتريك را بداند 

 اطالعاتی را که در بررسی هاي ماالريامتريك جمع آوري می گردند بداند 

  اندميسيته ماالريا را بداندطبقه بندي 

 

 

 جلسه هفتم:

 روشهاي محاسباتی در اپيدميولوژي ماالرياهدف کلی: 

 اهداف آموزشی مرحله ای:

 دانشجو بايد بتواند:

 Survival Rate را محاسبه نمايد 

 اميد زندگی را محاسبه نمايد 

 Sporozoite Rate را محاسبه کند 

 ABER را بداند 

 PBER را بداند 

  پايداري را تفسير کندانديس 

 SIR را محاسبه کند 

 

 جلسه هشتم:

  طبقه بندي سنی پشه هاهدف کلی: 
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 اهداف آموزشی مرحله ای:

 دانشجو بايد بتواند:

 روش هاي تشريح پشه ها را بداند 

 تخمدان را بداند تشريح 

 تشريح ديالتاسيون را بداند 

 مراحل مختلف رشد تخمدان را بداند 

 

 جلسه نهم:

 عاليم بالينی ماالرياهدف کلی: 

 اهداف آموزشی مرحله ای:

 دانشجو بايد بتواند:

 انگل هاي عامل بيماري ماالريا را نام ببرد 

 سيكل زندگی و بيولوژي انگل هاي ماالريا را بداند 

 .اختصاصات بالينی انواع ماالريا را بداند 

 را بداند ي انسانیماالرياعامل انگل هاي  هر يك از پاتولوژي 

 

 دهم:جلسه 

  اثر تعاملی بين انگل ماالريا و ناقلهدف کلی: 

 اهداف آموزشی مرحله ای:

 دانشجو بايد بتواند:

 سدهاي فيزيكی در مقابل انگل در بدن ناقل را بداند 

 .مولكول هاي دفاعی پشه ها در مقابل انگل را بداند 

  نقشApoptosis .را در تعامل بين انگل و ناقل بشناسد 

  که در سيكل جنسی ماالريا نقش دارند بشناسد.پروتئين هايی را 
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 جلسه يازدهم:

 انگل هاي ماالريا و مقاومت دارويیهدف کلی: 

 اهداف آموزشی مرحله ای:

 دانشجو بايد بتواند:

  تشخيص مقاومت به روشIn vivo .را شرح دهد 

  تشخيص مقاومت به روشIn vitro .را شرح دهد 

  مقابل داروهاي ضد ماالريا را بداندمكانيسم هاي مختلف مقاومت انگل در. 

 

 جلسه دوازدهم:

 روش هاي مختلف درمان ماالرياهدف کلی: 

 اهداف آموزشی مرحله ای:

 دانشجو بايد بتواند:

 .درمان دارويی و پيشگيري دارويی را بداند 

 .داروهاي ضد ماالرياي رايج را بشناسد 

 .روش درمان و مواجهه با ماالرياي سخت را بداند 

 

 سیزدهم: جلسه

 ايمونولوژي ماالرياهدف کلی: 

 اهداف آموزشی مرحله ای:

 دانشجو بايد بتواند:

 .مقاومت ذاتی به ماالريا را در انسان بداند 

 به ماالريا در انسان را بداند اکتسابی ايمنی 

 .دورنماي واکسن ماالريا را بشناسد 

 .اطالعاتی در مورد ايمنوپاتولوژي ماالريا داشته باشد 
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 چهاردهم:جلسه 

 اندازه گيري مكانيزم مقاومت ناقلين ماالريا به حشره کش هاهدف کلی: 

 اهداف آموزشی مرحله ای:

 دانشجو بايد بتواند:

 .داليل بروز مقاومت را بيان کند 

 انواع مقاومت به حشره کش ها را بداند 

  ها را بداندمكانيسم مولكولی و ژنهاي مرتبط با مقاومت در هر يك از گروههاي مهم حشره کش 

 

 جلسه پانزدهم:

 مقاومت آنوفل هاي ناقل ماالريا نسبت به حشره کش هاهدف کلی: 

 اهداف آموزشی مرحله ای:

 دانشجو بايد بتواند:

  را بداند ماالرياوضعيت مقاومت به حشره کش ها در ناقلين مهم. 

 .روش هاي کاربردي کنترل ماالريا مرتبط با مقاومت به حشره کش ها را بداند 

 

 جلسه شانزدهم:

 کاربرد روش هاي مولكولی در سيستماتيك مولكولی ناقلين ماالرياهدف کلی: 

 اهداف آموزشی مرحله ای:

 دانشجو بايد بتواند:

  مولكولی تشخيص ناقلين را بداندمختلف روش هاي 

 کاربرد اين روش را در ناقلين ايران بداند 

 

 

 روش تدريس:
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دقيقه مرور می شود و سپس  11پاسخ و پرسش ) کوئيز کتبی يا شفاهی ( در مدت حداکثر البته مطالب جلسات قبل به صورت  

 با استفاده از وسايل کمك آموزشی )اساليد و ويدئو پرژکتور ( موضوع جلسه تدريس می شود.

 

 شرايط اجراء:

 امکانات آموزشی دانشکده 

 * سالن آمفی تئاتر مجهز به ويدئو پرژکتور    * سالن سخنرانی 

 * کالسهاي درس مجهز به پرژکتور و وايت برد

 

 آموزش دهنده:
  صابر قلی زادهدکتر  
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