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 :هدف کلی درس 

ئم  کاملی، عال سیر ت یک،  صیات مرفولوژ با خصو شنایی  آ

بالینی، تشخیص و پیشگیری از بیماریهای انگلی شایع در 

 .ایران

 : هدف کلی

 .انواع زندگی همزیستی و انگلیآشنایی با  -1
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 .درایران

 تناسلی -آشنایی با تک یاختگان دستگاه ادراری -6

 .آشنایی با تک یاختگان خونی شایع در ایران -10

 .آشنایی با تک یاختگان نسجی شایع در ایران -11

 :جلسه اول

 .انواع زندگی همزیستی و انگلیآشنایی با : هدف کلی

 :یان جلسه قادر باشدادانشجو در پ: اهداف ویژه

 .یستی را با ذکر مثال نام ببردانواع زندگی همز -1

ضمن تعریف انگل، علم انگل شناسی و اهداف کاربردی  -2

 .آنرا بیان کند

 :جلسه دوم

 .تقسیم بندی انگل و میزبانآشنایی با : هدف کلی
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 .بندی نماید

ضمن تعریف میزبان، انواع میزبان را با ذکر مثال  -4
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روشهای تشخیص آزمایشگاهی فاسیولوزیس و  -3
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 .خصوصیات عمومی شیستوزوماها را نام ببرد -1
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روشهای تشخیص آزمایشگاهی شیستوزومیازیس ادراری را  -5
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 .روشهای پیشگیری از شیستوزومیازیس را نام ببرد -9
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 .با سستودهای انسانی شایع در ایرانآشنایی : هدف کلی
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 .سیر تکاملی تنیاساژیناتا را توضیح دهد -1

 .عالئم بالینی تنیازیس را بیان کند -2

 .روشهای تشخیص تنیازیس را بیان کند -3

 .روشهای پیشگیری تنیازیس را بیان کند -4



 .سیر تکاملی اکینوکوکوس گرانولوزوس را بیان کند -5

 .عالئم بالینی کیست هیداتیک را توضیح دهد -9

یان  -7 یداتیک را ب ست ه شگیری از کی شخیص و پی شهای ت رو

 .نماید

 :مفتجلسه ه

لی با : هدف ک شنایی  شایع در آ گوارش  ستگاه  های د نماتود

 .ایران

 :دانشجو در پایان جلسه قادر باشد: اهداف ویژه

 .سیر تکاملی آسکاریس را شرح دهد -1
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 .کند
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 .روشهای پیشگیری از اکسیوریازیس را بیان نماید -10
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را بصورت شماتیک ( WHOاز نظر )تقسیم بندی آمبیازیس  -3

 .ترسیم کند

تشخیص آزمایشگاهی آمیبیازیس و ژیاردیازیس را توضیح  -4

 .دهد

یان  -5 یاز را ب یاز و ژیارد شگیری از آمیب شهای پی رو

 .کند

 .چرخه زندگی ژیاردیا را شرح دهد -9
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 .بالینی ژیاردیازیس را توضیح دهدعالئم  -8
 :نهمجلسه 

 .تناسلی -تک یاختگان دستگاه ادراریآشنایی با : هدف کلی

 :دانشجو در پایان جلسه قادر باشد: اهداف ویژه

 .سیر تکاملی تریکوموناس واژینالیس را بیان کند -1

یان  -2 نالیس را ب ناس واژی شد تریکومو مؤثر در ر مل  عوا

 .کند



بالینی تریکومو -3 ئم  نان عال سلی در ز یازیس ادراری تنا ن

 .و مردان را مقایسه نماید

یان  -4 یازیس را ب شگاهی تریکومون شخیص آزمای شهای ت رو

 .کند

 .روشهای پیشگیری از تریکومونیازیس را بیان نماید -5
 

 

 :دهمجلسه 

 .تک یاختگان خونی شایع در ایرانآشنایی با : هدف کلی
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 .مرحله اسپوروگونی را توضیح دهد -4
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 :یازدهمجلسه 

 .تک یاختگان نسجی شایع در ایرانآشنایی با : هدف کلی

 :دانشجو در پایان جلسه قادر باشد: اهداف ویژه

 .سیر تکاملی توکسوپالسما گوندی را بیان کند -1

 .عالئم بالینی توکسوپالسموزیس را شرح دهد -2

 .سندرم تورچ را توضیح دهد -3

 .روشهای انتقال توکسوپالسموز را نام ببرد -4

 .روشهای تشخیص آزمایشگاهی توکسوپالسما را نام ببرد -5

 .روشهای پیشگیری از توکسوپالسموز را بیان کند -9
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 .1361ترجمه دکتر محمد فالح 
 : روش تدریس

همخخراه بخخا پرسخخش و پاسخخ ، بحخخل و کخخار عملخخی  سخخخنرانی

 .دانشجویان در آزمایشگاه

 :وسایل آموزشی

 المهای میکروسکوپی -ویدئو پروژکتور -وایت برد

 :سنجش و ارزشیابی واحد نظری

 .آزمون پایان ترم



 

 

 

 

 :یانمقررات کالس و انتظارات از دانشجو

با توجه به ضیق وقت به منابع معرفی شده مراجعه و  -1

 .مطالب تکمیلی بحل ها را مطالعه نمایند

حضور فعال در جلسات کالس درس و آزمایشگاهها و شرکت  -2

 در بحل ها
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روش  مدرس موضوع هر جلسه تاری  جلسه

 تدریس

وسیله کمک 

 آموزشی

1 

 

زنخخدگی -زنخخدگی همزیسخختی

لی گل-انگ یف ان لم -تعر ع

انگخخل شناسخخی و اهخخداف 

 کاربردی آن

 سلیمی

سخنرانی و 

 بحل گروهی

برد، وایت 

 ویدئوپروژکتور

2 

 

تقسیم بندی انگلها برحسب 

محخخخل جخخخایگزینی، سخخخیر 

بان،  عدد میز کاملی و ت ت

تعریخخف میزبخخان، انخخواع 

 .میزبان

 سلیمی

سخنرانی و 

 بحل گروهی

وایت برد، 

 ویدئوپروژکتور

3 
 

طخخرق انتقخخال انگلهخخا و 

 تاکسونومی
 سلیمی

سخنرانی و 

 بحل گروهی

وایت برد، 

 ویدئوپروژکتور

4 

 

ترماتودهای کبدی شایع در 

فاسخخخخخخیال و )ایخخخخخخران

 (دیکروسلیم

 سلیمی

سخنرانی و 

 بحل گروهی

وایت برد، 

 ویدئوپروژکتور

5 
 

ترماتودهخخخخخای خخخخخخونی 

 (شیستوزوماها)
 سلیمی

سخنرانی و 

 بحل گروهی

وایت برد، 

 ویدئوپروژکتور

9 

 

سستودهای انسانی شایع در 

تنیخخا سخخاژیناتا، )ایخخران

 (اکینوکوکوس

 سلیمی
سخنرانی و 

 بحل گروهی

وایت برد، 

 ویدئوپروژکتور

7 

 

ستگاه  شایع د های  نماتود

آسخخخخخکاریس، )گخخخخخوارش

 (تریکوسفال، اکسیور

 سلیمی
سخنرانی و 

 بحل گروهی

وایت برد، 

 ویدئوپروژکتور

8 

 

تخخخک یاختگخخخان روده ای 

انتاموبخخخخخخا )شخخخخخخایع

 (هیستولیتیکا، ژیاردیا

 سلیمی

سخنرانی و 

 بحل گروهی

وایت برد، 

 ویدئوپروژکتور

6 
 سلیمی تریکوموناس واژینالیس 

سخنرانی و 

 بحل گروهی

وایت برد، 

 ویدئوپروژکتور

10 
 سلیمی پالسمودیم ها 

سخنرانی و 

 بحل گروهی

وایت برد، 

 ویدئوپروژکتور

11 
 سلیمی توکسوپالسما 

سخنرانی و 

 بحل گروهی

وایت برد، 

 ویدئوپروژکتور

 

 
  



  (عملی)شناسی انگل جدول زمانبندی درس 
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روش  مدرس موضوع هر جلسه تاری  جلسه

 دریست

وسیله 

کمک 

 آموزشی

1 

 

آشخنایی بخا وسخایل و 

شگاه و  یزات آزمای تجه

کخار بخا میکروسخکو ، 

قوانین و  با  شنایی  آ

 مقررات ایمنی

 سلیمی

 رشیدی:کارشناسی

وایت  سخنرانی

برد،اورهد، 

 میکروسکو 

2 

 

کا سیال هپاتی  -کرم فا

کخخرم  -تخخخم فاسخخیال

تخخخخم  -دیکروسخخخلیم

 دیکروسلیم

 سلیمی

 رشیدی:کارشناسی

وایت  سخنرانی

برد،اورهد، 

 میکروسکو 

3 

 

 -کخخخرم شیسخخختوزوما

 -اسخخخخکولکس تنیخخخخا

الروتنیخا بندرسخیده و 

بنخخد گراویخخد تنیخخا 

 ساژیناتا

 سلیمی

 رشیدی:کارشناسی

وایت  سخنرانی

برد،اورهد، 

 میکروسکو 

4 

 

کخخرم  -تخخخم تنیاهخخا

 -اکینوکوکخخخخخخخخخوس

بنخدها -پروتواسخکولکس

 -یمنخخخولپیس نانخخخا

 H.nتخم

 سلیمی

 رشیدی:کارشناسی

وایت  سخنرانی

برد،اورهد، 

 میکروسکو 

5 

 

تخخخم  -کخخرم آسخخکاریس

-کرم اکسیور -آسکاریس

کرمهخای -تخخم اکسخیور

-نکخخخاتور)قالبخخخدار

 (انگیلوستوم

 سلیمی

 رشیدی:کارشناسی

وایت  سخنرانی

برد،اورهد، 

 میکروسکو 

9 

 

سفال خم  -کرم تریکو ت

-تریکوسخخخخخخخخخخفال

-آنتاموباهیستولیتیکا

 تریکوموناس -ژیاردیا

 سلیمی

 رشیدی:کارشناسی

وایت  سخنرانی

برد،اورهد، 

 میکروسکو 

7 

 Review 
 سلیمی

 رشیدی:کارشناسی

وایت  سخنرانی

برد،اورهد، 

 میکروسکو 

8 

 
لی حان عم قه )امت بطری

 (آسکی

 سلیمی

 رشیدی:کارشناسی

وایت  سخنرانی

برد،اورهد، 

 میکروسکو 

 


