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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

 : جلسات  ف کلیاهدا

تقسیم بندی  و زندگی همزیستی و انگلیبا  آشنایی  -1

 انگل و میزبان

 .ی با طرق انتقال انگلها و تاکسونوم آشنایی -2

 .آشنایی با ترماتودهای کبدی شایع در ایران -3

 .آشنایی با ترماتودهای خونی -4

 .آشنایی با سستودهای انسانی شایع در ایران -9

 .آشنایی با نماتودهای دستگاه گوارش شایع در ایران -9

آشنایی با تک یاختگان پاتوژن دستگاه گوارش شایع  -7

 .درایران

 تناسلی -با تک یاختگان دستگاه ادراریآشنایی  -8
 

 :جلسه اول

 آشنایی  با زندگی همزیستی و انگلی و: دف کلیه

 تقسیم بندی انگل و میزبان
 

 :یان جلسه قادر باشدادانشجو در پ: اهداف ویژه

 .انواع زندگی همزیستی را با ذکر مثال نام ببرد -1

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

 .آنرا بیان کند

انگلها را برحسب محل جایگزینی در بدن میزبان با  - 3

 .ذکر مثال تقسیم بندی نماید

انگلها را برحسب سیر تکاملی با ذکر مثال تقسیم – 4

 .بندی نماید

انگلها را برحسب تعدد میزبان با ذکر مثال تقسیم  – 9

 .بندی نماید
را با ذکر مثال  آنضمن تعریف میزبان، انواع  - 9

 .توضیح دهد



 

 

 :دوم جلسه 

 

طرق انتقال انگلها و تاکسونومی آشنایی با : هدف کلی

 .انگل ها

 :دانشجو در پایان جلسه قادر باشد: اهداف ویژه

رابا ذکر مثال ( WHOاز نظر )طرق انتقال انگلها  -1

 .توضیح دهد

تاکسونومی انگلهای مهم از نظر پزشکی را بصورت  -2

 .نمایدشماتیک ترسیم 

تک یاختگان را از نظر ارگان حرکتی طبقه بندی  -3

 .نماید
  :مسوجلسه 

 .ترماتودهای کبدی شایع در ایرانآشنایی با : هدف کلی

 :دانشجو در پایان جلسه قادر باشد: اهداف ویژه

 .سیر تکاملی فاسیالهپاتیکا را شرح دهد -1

 .عالئم بالینی فاسیولوزیس را بیان کند -2

آزمایشگاهی فاسیولوزیس و روشهای تشخیص  -3

 .دیکروسلیازیس را بیان کند

روشهای پیشگیری از فاسیلوزیس و دیکروسلیازیس را  -4

 .بیان کند

 .چرخه زندگی دیکروسلیم را ترسیم نماید -9

 .عالئم بالینی دیکروسلیاز را توضیح دهد -9
 :مچهار هجلس

 .ترماتودهای خونیآشنایی با : هدف کلی

 :جلسه قادر باشد دانشجو در پایان: اهداف ویژه

 .خصوصیات عمومی شیستوزوماها را نام ببرد -1

 .انواع شیستوزوماهای انسانی را نام ببرد -2

 .سیر تکاملی شیستوزوما هماتوبیوم را شرح دهد -3

 .عالئم بالینی شیستوزومیازیس ادراری را بیان کند -4

روشهای تشخیص آزمایشگاهی شیستوزومیازیس ادراری را  -9

 .نام ببرد

 .پیشگیری از شیستوزومیازیس را نام ببردروشهای  -9

 :مپنججلسه 

 .با سستودهای انسانی شایع در ایرانآشنایی : هدف کلی

 :دانشجو در پایان جلسه قادر باشد: اهداف ویژه

 .سیر تکاملی تنیاساژیناتا را توضیح دهد -1

 .عالئم بالینی تنیازیس را بیان کند -2

 .روشهای تشخیص تنیازیس را بیان کند -3

 .پیشگیری تنیازیس را بیان کندروشهای  -4

 .سیر تکاملی اکینوکوکوس گرانولوزوس را بیان کند -9



 .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

 :مششجلسه 

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

 .ایران

 :ر پایان جلسه قادر باشددانشجو د: اهداف ویژه

 .سیر تکاملی آسکاریس را شرح دهد -1

 .عالئم بالینی آسکاریازیس را بیان کند -2

یان  -3 کوریس را ب سکاریازیس و تری شگاهی آ شخیص آزمای ت

 .کند

یان  -4 کوریس را ب سکاریازیس و تری شگیری از آ شهای پی رو

 .کند

 .عالئم بالینی تریکوریازیس را بیان کند -9

 .را شرح دهدسیر تکاملی تریکوسفال  -9

 .سیر تکاملی اکسیور را بیان کند -7

 .عالئم بالینی اکسیوریازیس را بیان کند -8

 .تشخیص آزمایشگاهی اکسیوریازیس را توضیح دهد -6

 .روشهای پیشگیری از اکسیوریازیس را بیان نماید -11

 :مفتهجلسه 

لی با : هدف ک شنایی  گوارش آ ستگاه  پاتوژن د گان  تک یاخت

 .شایع در ایران

 :دانشجو در پایان جلسه قادر باشد :اهداف ویژه

 .را بیان نماید خصوصیات عمومی سارکودینا -1

 .چرخه زندگی انتاموبا هیستولیتیکا را ترسیم نماید -2

را بصورت شماتیک ( WHOاز نظر )تقسیم بندی آمبیازیس  -3

 .ترسیم کند

تشخیص آزمایشگاهی آمیبیازیس و ژیاردیازیس را توضیح  -4

 .دهد

شگیری از  -9 شهای پی یان رو یاز را ب یاز و ژیارد آمیب

 .کند

 .چرخه زندگی ژیاردیا را شرح دهد -9

 .مکانیسم پاتوژنز ژیاردیا را نام ببرد -7

 .عالئم بالینی ژیاردیازیس را توضیح دهد -8
 :مهشتجلسه 

 .تناسلی -تک یاختگان دستگاه ادراریآشنایی با : هدف کلی

 :دانشجو در پایان جلسه قادر باشد: اهداف ویژه

 .تریکوموناس واژینالیس را بیان کند سیر تکاملی -1

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

 .کند

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



 .و مردان را مقایسه نماید

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

 .کند

 .دروشهای پیشگیری از تریکومونیازیس را بیان نمای -9
 

 

 

 
 

 :برای مطالعه منابع

ترجمه فرهاد همت  -انگل شناسی پزشکی -براون-نوا -1

 .1361شهر آب  -تهران -کریم همتی -خواه

 -انگل شناسی پزشکی و روشهای تشخیص آن -گارسیا -2

 .1361ترجمه دکتر محمد فالح 
 : روش تدریس

همخخراه بخخا پرسخخش و پاسخخ ، بحخخل و کخخار عملخخی  سخخخنرانی

 .دانشجویان در آزمایشگاه

 :وسایل آموزشی

 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

 .مطالعه نمایندمطالب تکمیلی بحل ها را 

 حضور فعال در جلسات کالس درس و شرکت در بحل ها -2
        

آقای : نام و امضای مدیر گروه   کامران سلیمی: نام و امضای مدرس

 آقای صبور:دانشکده EDOام و امضای مسئولن   پورمند

       :                            تاری  ارسال:                          تاری  تحویل

 :تاری  ارسال 

 



 

  (نظری)انگل شناسی جدول زمانبندی درس 
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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 

 یبند میتقس،  کاربردی آن

 و زبانیم فیتعر ،انگلها 

 آن انواع

 سلیمی

سخنرانی و 

 بحل گروهی

وایت برد، 

 ویدئوپروژکتور

2 
 

طخخرق انتقخخال انگلهخخا و 

 تاکسونومی
 سلیمی

سخنرانی و 

 بحل گروهی

وایت برد، 

 ویدئوپروژکتور

3 

 

ترماتودهای کبدی شایع در 

فاسخخخخخخیال و )ایخخخخخخران

 (دیکروسلیم

 سلیمی

سخنرانی و 

 بحل گروهی

برد، وایت 

 ویدئوپروژکتور

4 
 

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

9 

 

ستگاه  شایع د های  نماتود

آسخخخخخکاریس، )گخخخخخوارش

 (تریکوسفال، اکسیور

 سلیمی
سخنرانی و 

 بحل گروهی

وایت برد، 

 ویدئوپروژکتور

7 

 

تخخخک یاختگخخخان روده ای 

انتاموبخخخخخخا )شخخخخخخایع

 (هیستولیتیکا، ژیاردیا

 سلیمی

سخنرانی و 

 بحل گروهی

وایت برد، 

 ویدئوپروژکتور

8 

 

 –تخخخک یاختگخخخان ادراری 

تریکومونخخخاس )تناسخخخلی 

 (واژینالیس

 سلیمی

سخنرانی و 

 گروهیبحل 

وایت برد، 

 ویدئوپروژکتور

 

  



 


