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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71:  )برای یک دوره درس کامل     

 

   انگل شناسی و قارچ شناسی گروه آموزشی:          پزشکی دانشکده:

 انگل شناسی -ارشد حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

  (1) عملی-(2) نظری د:نوع واح                     3 تعداد واحد:            1کرم شناسی نام درس: 

 8-11 :ساعت سه شنبه: زمان برگزاري كالس: روز                                شناسی پزشکی مقدماتی کرم یش نیاز:پ

 الهام رزمجودکتر  مسئول درس:  3 دانشجویان:تعداد        اتاق کنفرانس گروه مکان برگزاري:

 رزمجودکتر دکتر بدير زاده، دکتر رفیعی، ، اخالقیدکتر  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 ساعت( 43واحد ) 2الف( نظري 

 ي پهنها كرمكلیات انگل شناسی و طبقه بندي 

طبقه بندي، مرفولوژي و سیر تکاملی، راه هاي انتقال، بیماریزایی، روش هاي تشخیص آزمایشگاهی، اصول پیشگیري 

 مربوط به آنها تدریس می شود. و كنترل، اپیدمیولوژي و انتشار جغرافیایی

 

 ترماتودها: کلیات، طبقه بندی، و کلید های تشخیص ترماتودها گروه اول

 سیوال هپاتیکا و ژیگانتیکا، فاسیولوپسیس بوسکیخانواده فاسیولیده: فا

 و دیکروسلیده، كلونوركیس، اپیس توركیس و دیکروسلیوم  خانواده اپیستوركیده

 خانواده هتروفیده: هتروفیس، متاگونیموس، هاپلوركیس

ینتركاالتوم، ا خانواده شییستوزومیده: شیستوزوما هماتوبیوم، شیستوزوما مانسونی، شیستوزوما ژاپونیکوم، شیستوزوما 

 شیستوزوما بویس، شیستوزوما ماته آي، اورنیتوبیلهارزیا، درماتیت سركریایی

 سایر ترماتودها: پاراگونیموس، نانوفیتوس، گاسترودیسکوئیدس، اكینوستوما، پارامفیستوم

 صول اپیدمیولوژيحلزون شیناسی پزشکی، تاكسونومی و ارتباط آنها در انتقال ترمانودها و روش هاي مبارزه با آنها، ا 

 و كنترل و پیشگیري از كرم هاي منتقله از طریق حلزون

 

 کلیات، طبقه بندی، و کلید های تشخیص سستودهاسستودها:   گروه دوم

 سیکلوفیلیده: تنیا ساژیناتا، تنیا سولیوم، تنیا آسیاتیکا، تنیا هیداتیژنا، تنیا مولتی سپس

 مزوسستوئیدساكینوكوک ها، دیپیلیدیوم، هایمنولپیس، 

 سودوفیلیده، دیفیلوبوتریوم، اسپیرومترا، اسپارگانوم

 اصول كنترل و پیشگیري از كرم هاي منتقله از طریق گوشت

 تهیه آنتی ژن و كاربرد آنها در آلودگی با تشخیص سرولوژیکی آلودگی هاي كرمی

 ساعت( 33واحد ) 1ب( عملی 

 س نظريودر عملیات آزمایشگاهی مربوط به مطالب تدریس شده در

 روش هاي رنگ آمیزي و مونته كردن كرم ها
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 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

هاي عامل ایجاد بیماري در انسیییان و عفونت هاي مشیییترک بین انسیییان و  كرمیادگیري جنبه هاي نظري و عملی 

 اتحیوان

 

 بینابینی )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(:اهداف 

نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر است و محورهاي  كه است هدف كلی به اجزاي تخصصی شکستن)منظور

ست كه ا ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی اصلی برنامه را نشان می دهد. اهداف بینابینی

 (.در واقع همان اهداف رفتاري اند

 

اه هاي سیر تکاملی، ر ،طبقه بندي، مرفولوژيترماتودها و سستودها شامل كلیات انگل شناسی  دانشیجو باید در پایان 

 و انتقال، بیماریزایی، روش هاي تشیخیص آزمایشیگاهی، اصول پیشگیري و كنترل، اپیدمیولوژي و انتشار جغرافیایی  

 را فرا گرفته و توضیح دهد:مربوط به آنها  صیتشخ يها دیكل

 

 های تدريس:شیوه

 ▄پرسش و پاسخ    سخنرانی برنامه ریزي شده  ▄ سخنرانی

 (TBLیادگیري مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 یو عمل ينظر يحضور فعال در كالس ها

 دینظر در خصوص سواالت مطرح شده از طرف اسات اعالم

 دیبر اساس مباحث مطرح شده توسط اسات ناریسم ارائه

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   ▄ پروژكتور اسالید  خته و گچت  ▄ وایت برد

 --------------ببرید(  سایر موارد  )لطفاً نام

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 08     آزمون پایان ترم   درصد نمره ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد 18شركت فعال در كالس    نمره  درصد 18 انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً سایر موارد )لطف

 

 نوع آزمون

غلط -صحیح جور كردنی           ايچندگزینه       پاسخ كوتاه     ▄ تشریحی
  

 امتحان عملی )لطفا نام ببرید(: سایر موارد
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 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

1) Markell & Voge's. Medical Parasitology (last edition). 
2) Muller R. Worms and Human Diseases (last edition). CAB International 

3) Gillespie&Person. Principle and Practice of Clinical Parasitology. John Willy 

$Sons Ltd. 

4) Garcia LS. Diagnostic Medical Parasitology. ASM press 

 

 دکتر صائبی -بیماری های انگلی در ايران، جلد دوم، بیماری های کرمی
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد  عنوان مطالب جلسه

 دکتر اخالقی کلیات و طبقه بندی سستودها  1

 دکتر اخالقی  ديپیلیده و هايمنولپیده خانواده -راسته سیکلوفیلیده 2

 دکتر اخالقی  تنیده خانواده- راسته سیکلوفیلیده 3

 رزادهيبددکتر   سستدهای ناشايع 3

 دکتر طباطبايی (1گونه های اکینوکوک ) 1

 دکتر طباطبايی (2های اکینوکوک )گونه  6

 دکتر طباطبايی سودوفیلیده راسته 7

 رفیعیدکتر  حلزون شناسی پزشکی  8

 دکتر رزمجو کلیات و طبقه بندی ترماتودها 9

 دکتر رزمجو  خانواده فاسیولیده 11

 دکتر رزمجو ديکروسلیده و خانواده اپیستورکیده 11

 رفیعیدکتر  (متاگونیموس، هاپلورکیسهتروفیس، هتروفیده )خانواده  12

 دکتر رزمجو شیستوزوماهای انسانی –خانواده شیستوزومیده  13

 بديرزادهدکتر  حیوانیشیستوزوماهای  –خانواده شیستوزومیده  13

 بديرزادهدکتر  خانواده پاراگونیمیده و ترماتودهای با شیوع کمتر 11

سرولوژيکی آنها در تشخیص  ژن و کاربردتهیه آنتی 16

 های کرمیآلودگی

 رفیعیدکتر 

 دکتر طباطبايی شناسیمصونیت در کرم 17

 درساساتید  امتحان 

 


