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 اهداف  جلسات موضوع تاریخ جلسه 

 – دافاه عیین ت    - ارزشیابی آغازین  -معارفه   اول  
معرفی منابع مورد استفاده                                                                 

 

شناسی و  انگل اهداف و حیطه هاي عمل،شنائی دانشجویان با کلیات آ
 . کرم شناسی پزشکی

 تقسیم –کلیات انگل شناسی ، ارائه طرح درس ترمی   دوم
  .زائی انگل ها  سازوکارهاي بیماري ونامگذاري ، بندي

   ارزشیابی تشخیصی
 

  :در پایان جلسه انتظار می رود فراگیر 
زائی  بیماري سازوکارهايگذاري علمی و  اصطالحات، تقسیم بندي، نام

  .   ل تعریف نماید همراه با مثا ها را گلان

مورفولوژي، بیماري زایی، اپیدمیولوژي، طرق انتقال، آشنایی با اهمیت    و کرم شناسی ادامه کلیات انگل شناسی  سوم
ئز اهمیت از نظر  ي حاو کرم ها پیشگیري، تشخیص و درمان انگل ها

  .بداندپزشکی را 
انواده ، خ)ماتودها ن(کلیات کرم شناسی   چهارم

  .......)آسکاریس و (آسکاریده
 مهم و شایع در ایران را بشناسد وکرم هاي خانواده آسکاریده 
 نآپیشگیري، تشخیص و درمان  زایی، مورفولوژي، سیرتکامل، بیماري

 .ها را شرح دهد
زایی،  مورفولوژي، سیرتکامل، بیماري ،الروهاي مهاجر احشایی الروهاي مهاجر احشایی  پنجم

میولوژي و راه هاي پیشگیري، تشخیص و درمان آن ها را شرح اپید
  .دهد

  ارزشیابی تکوینی   ششم
، خانواده )اکسیور(خانواده اکسیوریده 

، کاپیالریا هپاتیکا، کاپیالریا تریکوسفال(تریکوریده
 ).).فیلی پینیسیس

  تشخیص پیشرفت تحصیلی فراگیران
و  ) تریکوسفال(ریده، خانواده تریکو) اکسیور(خانواده اکسیوریده

زایی، اپیدمیولوژي و راه هاي  مورفولوژي، سیرتکامل، بیماري
 .پیشگیري، تشخیص و درمان آن ها را شرح دهد

تریکوسفال، کاپیالریا هپاتیکا، (ادامه خانواده تریکوریده  هفتم
 ).کاپیالریا فیلی پینیسیس

ریا فیلی تریکوسفال، کاپیالریا هپاتیکا، کاپیال(خانواده تریکوریده
زایی، اپیدمیولوژي و راه  و مورفولوژي، سیرتکامل، بیماري) پینیسیس

 .هاي پیشگیري، تشخیص و درمان آن ها را شرح دهد
  

 هشتم

آنکیلوستوما دئودنال، نکاتور (خانواده آنکیلوستومیده 
 ).آمریکانوس

و  مورفولوژي، سیرتکامل، ) کرم هاي قالبدار(خانواده آنکیلوستومیده 
زایی، اپیدمیولوژي و راه هاي پیشگیري، تشخیص و درمان آن  بیماري

 . ها را شرح دهد



زایی،  مورفولوژي، سیرتکامل، بیماري ،الروهاي مهاجرپوستی   الروهاي مهاجر پوستی   نهم
شخیص و درمان آن ها را شرح اپیدمیولوژي و راه هاي پیشگیري، ت
 . دهد

    
 مده

استرانژیلوئیدس (خانواده استرانژیلوئیدیده  
، خانواده )استرکوالریس

 ).تریکواسترانژیلوس(تریکوستروژیلوئیده

، خانواده )استرانژیلوئیدس استرکوالریس(خانواده استرانژیلوئیدیده   
سیرتکامل، و  مورفولوژي، ) تریکواسترانژیلوس(تریکوستروژیلوئیده

زایی، اپیدمیولوژي و راه هاي پیشگیري، تشخیص و درمان آن  بیماري
 .ها را شرح دهد

و ) دراکونکولوس مدیننسیس(خانواده دراکونکولیده   یازدهم
  )تریشینال اسپیرالیس(تریشی نلیده خانواده

زایی، اپیدمیولوژي و راه هاي  مورفولوژي، سیرتکامل، بیماري
رمان دراکونکولوس مدیننسیس و تریشینال پیشگیري، تشخیص و د

  . اسپیرالیس را بداند و شرح دهد
زایی، اپیدمیولوژي و راه هاي  مورفولوژي، سیرتکامل، بیماري )میکروفیلر ها(خانواده فیالریده  دوازدهم

پیشگیري، تشخیص و درمان ووشرریا بانکروفتی، بروگیا ماالیی، 
 ..شرح دهدانکوسرکاولولوس،لوآلوآ را بداند و 

تنیا ساژیناتا، تنیا (کلیات سستودها، خانواده تنیده   سیزدهم
  )سولیوم

مورفولوژي، سیرتکامل، بیماري زایی، اپیدمیولوژي و راه هاي 
پیشگیري، تشخیص ، درمان  و تفاوت هاي تنیا ساژیناتا و تنیا سولیوم 

  .را بداند و شرح دهد
مورفولوژي، سیرتکامل، بیماري زایی، اپیدمیولوژي و راه هاي   ) وککتنیا اکین( ادامه خانواده تنیده   چهاردهم

پیشگیري، تشخیص و درمان  اکینوکوکوس گرانولوزوس و 
  .اکینوکوکوس مولتی لوکاریس را بداند و شرح دهد

همینولپیس نانا و همینولپیس (خانواده همینولپیدیده   پانزدهم
ریوم وبوتیدیفیل(و خانواده پسودوفیلیده) دیمی نوتا

  )التوم

مورفولوژي، سیرتکامل، بیماري زایی، اپیدمیولوژي و راه هاي 
همینولپیس دیمی نوتا  ،پیشگیري، تشخیص و درمان  همینولپیس نانا 

  .ند و شرح دهد را بداو دیفیلیوبوتریوم التوم 
ي زایی، اپیدمیولوژي و راه هاي مورفولوژي، سیرتکامل، بیمار  ) کبدي، خونی، روده اي و ریوي(  کلیات ترماتودها   شانزدهم

فاسیوال هپاتیکا و دیکروسولیوم پیشگیري، تشخیص و درمان  
  .را بدا ند و شرح دهد.....دندریتیکم و

مورفولوژي، سیرتکامل، بیماري زایی، اپیدمیولوژي و راه هاي  ادامه ترماتود ها  هفدهم
بدا ند و     را .....و پیشگیري، تشخیص و درمان  شیستوزوما هماتوبیوم 

 .شرح دهد
  تشخیص پیشرفت تحصیلی فراگیران  ارزشیابی تراکمی   دهمجه

  .استفاده از عکس، فیلم و اطلسهاي دیجیتالی همراه با بحث کالسی : فعالیتهاي تکمیلی
  :نحوه ارزشیابی

  ).درصد 15(کالسیشرکت فعال در مباحث  - 1
  ).درصد 15(ارائه کنفرانس و پژوهش -2
  ).درصد 15( آزمون کتبی میان ترم - 3
 ).درصد55(آزمون کتبی پایان ترم -4

  :اصلی منابع       
- Worm and Human disease by / Muller. Latest Ed. 
- Medical Parasitology by / Markell. Latest Ed  
- Basic Clinical Parasitology by / Brown. Latest Ed  

 . یدجدویرایش  ،ریدون ارفعفدکتر . کرم شناسی پزشکی  -
  


