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 اهذاف  جلسات هوضوع جلسه

 تقسیم بندی عملی و بیولوژیک انگل ها را بیان کند. -1 آشنایی کلیات انگل  شناسی اول  
 بین کرم ها و تک یاخته ها تفاوت ها را ذکر کند. -2
 را بیان کند.انگل های بیماری زا و غیر بیماری زا  -3
خصوصیات مرفولوژی، نحوه تغذیه و تکثیر و تزاید انگل ها را بیان  -4

 کند.
 اپیدمیولوژی و انتشار چغرافیایی در ایران و دنیا را بیان کند. -5
 نحوه مبارزه و پیشگیری انگل ها را بنویسد. -6

 

آسیب شناسی، روش های انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، -1  ترماتود های کبدی        دوم
تشخیص، درمان و پیشگیری از فاسیوال هپاتیکا را تشریح کند، وهیستوپاتولوژی 

 ارگانهای آلوده را توضیح دهند.
انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های -2

تشخیص، درمان و پیشگیری از ترماتودهای دیکروسولیوم دندریتیکوم، 
 ها و کلونورکیس را تشریح کند.       اوپیستورکیس

و ترماتود  آشنایی با ترماتودهای روده ای و ریوی سوم
 های خونی 

انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های -3

تشخیص، درمان و پیشگیری از فاسیولوپسیس بوسکی،هتروفیس  هتروفیس  و 
 کند.متاگونیموس یوکوگاوایی را تشریح 

انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های -2
 تشخیص، درمان و پیشگیری از پاراگونیموس وسترمانی  را تشریح کند.

انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های -3
کوم را مانسونی و ژاپونی–تشخیص، درمان و پیشگیری از شیستوزوما هماتوبیوم 

 تشریح کند.
 
 

آشنایی با کلیات سستودا)تنیا ساژیناتا،تنیا  چهارم
 دیپیلیذیوم(سولیوم،مولتی سپس،هیمنولپیس ها و 

 تفاوت های سستودهای سیکلوفیلیده با سودوفیلیده را بیان کند. -1 
انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های  -2

را تنیا ساژیناتا وتنیا سولیوم و تفاوت بین آنها تشخیص، درمان و پیشگیری از 
 تشریح کند.

انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های  -3
را مولتی سپس مولتی سپس و هیمنولپیس ها تشخیص، درمان و پیشگیری از 

 تشریح کند.
 
تفاوت های مرفولوژی و سیر تکاملی بین هیمنولپیس نانا و هیمنولپیس دیمینوتا -4

 را توضیح دهد.
انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، اپیدمیوژی، آسیب شناسی، روش های  -5

 را تشریح کند. کنینوم دیپیلیدیومتشخیص، درمان و پیشگیری 
 سستودهای جنس اکینوکک و کیست هیداتیک ناشی از آن ها را نام ببرد. -1 اکینوکوکوس هاآشنایی با  پنجن

 مرفولوژی کرم بالغ اکینوکک را بدرستی شرح دهد. -2
اپیدمیولوژی، سیر تکاملی و عالئم بالینی و عوارض روش های تشخیص و د -3

 .تشریح کند راهیداتیدوزیس  مان بیماری
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  ششن
 با نماتودا و آسکایس لومبریکوئیدس . اکسیورآشنایی 

 تقسیم بندی کرم های انگلی را تشریح کند.-1
 ویژگی و انواع نماتودها را توضیح دهند-2
 مرفولوژی کرم بالغ آسکاریس را بیان کند.-3
مرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، بیماریزایی، روش تشخیص و  -4

 لومبریکوئیدس را توضیح دهد.درمان و پیشگیری از آسکایس 
مرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، بیماریزایی، روش تشخیص و  -5

 درمان و پیشگیری از انتروبیوس ورمیکوالریس توضیح دهد.
 

  هفتن
 
 
 
 

 آشنایی با توکسوکارا ها، کرم های قالبدار،آشنایی با 
  تریکواسترونژیلوس و تریکوسفال

 ها را نام ببرد.انواع توکسوکارا  -1
مرفولوژی، انتشار جغرافیاایی، سایر تکااملی، بیمااریزایی، روش تشاخیص و  -2

 درمان و پیشگیری از توکسوکارا ها را توضیح دهد.

 .انواع کرم های قالبدار را نام ببرد و تفاوت ها را توضیح دهد-3
 
مرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، بیماریزایی، روش تشخیص و  -4
 .رمان و پیشگیری از کرم های قالبدار را توضیح دهدد
 
مرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، بیماریزایی، روش تشخیص و -5

 .درمان و پیشگیری از تریکواسترونژیلوس راتوضیح دهد
 
مرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، بیماریزایی، روش تشخیص و  -6

 تریکوسفال راتوضیح دهد.درمان و پیشگیری از 

 

  هشتن

 
 آشنایی با الرو های مهاجر احشایی ،کاپیالیا ، تریشین و پیوک

 نحوه ابتال و آلودگی به سندرم الروهای مهاجر پوستی و احشایی را تشریح کند.
 

مرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، بیماریزایی، روش تشخیص و -2
 کاپیالریا راتوضیح دهد.درمان و پیشگیری از انواع 

مرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، بیماریزایی، روش تشخیص و -3
 درمان و پیشگیری از تریشینال اسپیرالیس راتوضیح دهد.

مرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، بیماریزایی، روش تشخیص و  -4

 دهددرمان و پیشگیری از دانکونکولوس مدیننسیس  راتوضیح 

  نهن
 

 با تک یاخته شناسی و انواع آمیب ها و آمیب هیستولیتیکاآشنایی 

مرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، بیماریزایی، روش تشخیص و -1

 درمان و پیشگیری از انواع آمیب ها را توضیح دهد.
مرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، بیماریزایی، روش تشخیص و  -2

 و پیشگیری از آمیب هیستولیتیکا را توضیح دهد. درمان
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آمیب های آزاد زی و غیر بیماریزا و آشنایی با  دهن
 کریپتوسپوریدیوم

 

مرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، بیماریزایی، روش تشخیص و -1

 درمان و پیشگیری از انواع آمیب های غیر بیماریزا و آزاد زی  را توضیح دهد.
مرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، بیماریزایی، روش تشخیص و -2

 .درمان و پیشگیری از کریپتوسپوریدیوم  را توضیح دهد
 
 

آشنایی با تاژکداران روده ای و تناسلی و خونی  یازدهن
)ژیاردیا ،ذتریکوموناس ها و دی آنتامبا فراژیلیس و 

 تریپانوزوم ها(

جغرافیایی، سیر تکاملی، بیماریزایی، روش تشخیص و مرفولوژی، انتشار -1

 درمان و پیشگیری از تاژکداران روده ای و تناسلی و خونی را توضیح دهد.
 

 دوازدهن

 

 

 
 لیشمانیاها و نوع جلدیآشنایی با            

 تفاوت بین لیشمانیاهای جلدی را توضیح دهد.-1

 
بیماریزایی، روش تشخیص و مرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، -2

 .درمان و پیشگیری از انواع لیشمانیاهای جلدی را توضیح دهد
 

 سيسدهن

 

 

 
 لیشمانیاهای احشاییآشنایی با             

مرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، بیماریزایی، روش تشخیص و -1

 را توضیح دهد. لیشمانیای احشاییدرمان و پیشگیری از 
 

 چهاردهن

 

 
 

 ماالریاآشنایی با                  

 تفاوت بین انواع ماالریاها را توضیح دهد.-1
مرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سیر تکاملی، بیماریزایی، روش تشخیص و  -2

 دهد. شرح راماالریا درمان و پیشگیری از 
 

 پانسدهن

 

 

 
 

  ایزوسپوراهاآشنایی با توکسوپالسما و سارکوسیستیس و 

مرفولوژی، انتشاار جغرافیاایی، سایر تکااملی، بیمااریزایی، روش تشاخیص و  - 1
 درمان و پیشگیری از توکسوپالسما راشرح  دهد.

مرفولااوژی، انتشااار جغرافیااایی، ساایر تکاااملی، بیماااریزایی، روش تشااخیص و -2
 درمان و پیشگیری از سارکوسیستیس  راشرح  دهد.

جغرافیاایی، سایر تکااملی، بیمااریزایی، روش تشاخیص و مرفولوژی، انتشار  -3
 درمان و پیشگیری ایزوسپوراها راشرح  دهد.

 

 

 شانسدهن 

 
 
 

 بالستوسیستیس، سیکلوسپورا ،میکروسپورا و پنوموسیستیسآشنایی با 

مرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سایر تکااملی، بیمااریزایی، روش تشاخیص -1
 راتوضیح دهد.بالستوسیستیس  و درمان و پیشگیری از 

مرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سایر تکااملی، بیمااریزایی، روش تشاخیص -2
 راتوضیح دهد.  سیکلوسپوراو درمان و پیشگیری از 

مرفولوژی، انتشار جغرافیایی، سایر تکااملی، بیمااریزایی، روش تشاخیص -3
 و درمان و پیشگیری از میکروسپورا راتوضیح دهد

انتشار جغرافیایی، سایر تکااملی، بیمااریزایی، روش تشاخیص  مرفولوژی،-4
 .و درمان و پیشگیری از پنوموسیستیس را توضیح دهد

 

 تشخيص پيشرفت تحصيلی فراگيراى ارزشيابی تراكوی هفذهن
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  هذف كلی درس :

 آشنا یی دانشجویاى با هفاهین و کلیات انگل شناسی 

 بحث گروهی –سخنرانی  روش تذریس :

 

 : وظابف و تکاليف دانشجو

 دانشجویاى هی بایست بطور هنظن و راس ساعت هقرر در کالس درس حاضر باشنذ . -3

 دانشجویاى با هطالعه هنابع هعرفی شذه و با آهادگی قبلی درکالس حاضرشذه و هکلف به شرکت فعال در هباحث درسی هی باشنذ . -4

 سطر نقد نماید. 5-7ابع جدید اقدام و آنرا در هر دانشجو باید نسبت به ترجمه یک مقاله از من -1

 

 

 : روش ارزشيابی دانشجو

 

 نوره درصذ شرح فعاليت ردیف

 4 %32 حضور هنظن و شرکت فعال در هباحث درسی 3

 6 %42 آزهوى تکوینی 4

 6 %42 ترجوه و نقذ هقاله ، ارائه کنفرانس  5

 32 %82 آزهوى تراکوی 6

 42 %322 جوع

 

 شناسی دکتر ارفع، نوا براون و تک یاخته شناسی اساتید دانشگاه علوم پسشکی تهرانرفرانس: کرم 

 

 


