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 انشگاه علوم پزشكي كرمانشاهد

 پزشکی دانشكده

 انگل شناسي وقارچ شناسي پزشكي بین الملل :طرح درس 
 99-99 نیمسال اول)  پزشكي بین المللانگل شناسي وقارچ شناسي : عنوان درس 

  دانشجويان پزشکی: مخاطبان   (  

 .میباشد سهم اينجانب يک واحدواحد تئوري و  عملي  2: تعداد و نوع واحد

 . اناتومی و ايمنی شناسی:رس پیش نیاز د

دکتر يزدان حمزوی و ارايه  درس به صورت مشترک با همکار محترم آقایارايه 

 .میگردد

و درس عملیی دو شینبه   (10-8)ساعت -شنبه شنبه و  يک: زمان ارائه درس تئوري

    9-01ساعت 

ازمايشگاه انگل شناسی  سرفصل های تدريسی هر جلسه در تابلو اعالنات گروه در

                نصب گرديده است

امتحان میان ترم تاريخ  -(  دوشنبه ها)  براساس برنامة: ساعت مشاوره   

 سالن امتحانات 07ساعت  72-9-0399

                                            دكتر ناصر نظري : مدرس 

 

   : هدف كلي درس

ازانواع مهم انگلهاي پزشكي از  پزشکی يادگیري دانشجويانن درس با هدف اي

جهات  مورفولوژي، سیكل زندگي، بیماريزايي، پیشگیري و درمان انها ارائه 

                                 .میگردد

 (جهت هر جلسه يك هدف : ) اهداف كلي جلسات 

–آسیكاري  لومرريكوئییدي   –كلییات نماتودهیا آشنايي دانشیجويان بیا  -0

 انتروبیوس ورمیكوالري  
 (Toxocara canis , T.cati)الروهاي مهاجر احشايي  –كرم هاي قالبدار آشنايي با  -7

اسیترنييلوئیدس   ( Ancylostoma caninum, A.braziliense)الروهاي مهاجر پوستي  - 

 استركورالی  

 تريشین  –تريكوري  تريكیورا  –تريكواسترنييلوس آشنايي با  -3

  –دراكونكولوس مدي ننسی   آشنايي با -4

 –بروگیامااليي  -ووشرريا بانكروفتي )انواع فیلرهاي انساني   آشنايي با -5

 -اونكوسركا ولولوس

 (لوآلوآ 

آمیب هاي  –تقسیم بندي تك ياخته ها  –كلیات تك ياخته شناسي آشنايي با  -6

 آمیب هاي آزاد زي  –( بیماريزا وغیر بیماريزا) روده اي 

شنايي با -2 سانيآ ميه دار ان ته  لي) تك ياخ یديوم ك كداران   (باالنت و تاژ

 انییواع  – (و غیییرهژيارديییا المبلیییا) روده اي بیمییاريزا و غیییر بیمییاريزا

  هومینی   بالستوسیستی  –تريكوموناس 

 –ساركوسیسیییتی  –ايزوسیییرورا: يا شیییاملآشییینايي بیییاانواع كوكسیییید -9

 سیكلوسروراو میكروسروريديا  –كريرتوسروريديوم

 (كرم ها و تک ياخته ها) مباحث انگل شناسی –امتحان میان ترم  - 9

 

 :اهداف وييه رفتاري به تفكیك اهداف كلي هر جلسه 

 

 :جلسه اول

هاي  :هدف كلي  نواع نماتود ها ، ا یات نماتود با كل شجويان   شنايي  دان آ

بیماريزاي انسان ، انتشار جغرافیايي آنها در ايران و دنیا ، مورفولوژي ، 

بیشتر  آشنايي .انها سیكل زندگي ، بیماريزايي ، تشخیص و پیشگیري و درمان

 انتروبیوس ورمیكوالري   – با آسكاري  لومبريكوئیدس 

 

 

 

 

 :وييه اهداف 

 . درپايان  دانشجو قادر باشد
 تعريف نماتودها را بیان كند  -0-0

 .انواع نماتودهاي بیماريزاي انسان را بیان نمايد – 7-0

 .اكسیور را بگويد وبنويسیدنام علمي انگلهاي آسكاري  ، - 3-0
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 .نام بیماري انگل هاي فوق را بگويد و بنويسد -0 -4

مرفولوژي ، محل زندگي ، سیر تكاملي ، انتشار جغرافییايي آنهیا را  – 0 -5

 .بیان نمايد

 .آسیب شناسي احتمالي انگل را توضیح دهد -6-0

 .عوارض بیماري را بر شمرد  - 2-0

 .درمان عفونت را شرح دهد -9-0

 .آزمايشگاهي بیماري رابرشمرد تشخیص  -9-0

 يروشهاي كنترل و پیشگیري آنها را ب -01-0

 

 :جلسه دوم 

 :انساي شاملنماتودهاي روده اي و آشنايي با كرم هاي قالبدار : هدف كلي

 (2-Necator americanus  ,1- Ancylostoma duodenale)  

الروهیاي مهیاجر پوسیتي  و  (Toxocara canis , T.cati)الروهیاي مهیاجر احشیايي و 

(Ancylostoma caninum,  A.braziliense ) فولیوژي ، سییر تكییاملي ، رمهیات از ج

 .، كنترل ودرمان آنها، انتشار جغرافیاييبیماريزايي ، تشخیص

 :اهداف وييه 

 . :ددرپايان  دانشجو قادر باش
را  و پوستي الروهاي مهاجر احشايي و  نام علمي انواع كرمهاي قالبدار -0-7

 .بیان نمايد
 . نامهاي بیماري را بگويد وبنويسد – 7-7

شكل  كرمها را ترسیم كرده و اجزاء مهم آنیرا مشیخص كنید و افتیراق  – 3-7

 .دهد
پوستي را بگويد و علت اين نامگذاري را  احشايي ومفهوم الرو هاي مهاجر -4-7

 .شرح دهد

 .نام علمي الروها را به تفكیك بگويد و بنويسد – 5-7

 .نام بیماري ها را به تفكیك بگويد -6-7

انگلهاي ، محل زندگي ، انتشار جغرافیايي آنهارا بیان سیر تكاملي  - 2-7

 .نمايد

 .آسیب زايي انگلها را به تفكیك توضیح دهد -9-7

 . عوارض بیماريها را به تفكیك برشمرد -9-7

 . درمان عفونت ها را به تفكیك توضیح دهد -01-7

 .شیوع و پیشگیري بیماريها را توضیح دهد -00-7

 . تشخیص آزمايشگاهي  بیماريها را به تفكیك توضیح دهد -07-7

 

  : جلسه سوم

نماتودهاي روده اي ، آشنايي با كرمهاي تريكواسیترنييلوس ،    :هدف كلي 

كاملي سیر ت لوژي ،  هات مرفو شین از ج سفال و تري يي ،  تريكو ماري زا ، بی

 .، انتشار جغرافیايي ، كنترل و درمان آنهاتشخیص

 

 

 

 :وييه اهداف 

 . درپايان  دانشجو قادر باشد

 ..انگلها را بگويدو بنويسد نام علمي   -0-3

 ..نام بيماري ها رابگويد وبنويسد – 2-3

 . مرفولوژي ، سير تكاملي ، فرم عفونت زاي انگل  ومحل زندگي انگل را بيان نمايد –3-3

 .جغرافيايي رابيان نمايدعوارض بيماري ، آسيب شناسي ، درمان عفونت ، انتشار  - 4-3

 .شيوع و كنترل بيماري را توضيح دهد – 5-3

 .تشخيص آزمايشگاهي بيماري را برشمرد -6-3

 
 :جلسه چهارم 

 Dracunculus medinensis(پیوك ) آشنايي با ادامه نماتود پوستي   :هدف كلي 

، از جهات مرفولیوژي  –( فیلرها ) نماتودهاي سیستم گردش خون و لنفاوي .  

مان  ترل و در یايي ، كن شار جغراف شخیص، انت يي ، ت ماري زا كاملي ، بی سیر ت

 .آنها
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 :اهداف وييه 

 .درپايان  دانشجو قادر باشد
 ..نام علمي  انگلها را بگويدو بنويسد -1-4
 ..نام بیماري ها رابگويد وبنويسد – 7-4

 .طول وشكل كلي انگل را بگويد – 3-4

شته -4-4 گل را نو شرح  سیرتكاملي ان نرا  نت راي آ فرم عفو يد و سیم نما و تر

 .دهد

 .عوارض بیماري را برشمرد – 5-4

 .شیوع و پیشگیري بیماري را توضیح دهد -6-4

 .تشخیص آزمايشگاهي ر بیماري را برشمرد -2-4

 

 :جلسه پنجم 

تودهیاي سیسیتم گیردش خیون ولنفیاوي آشینايي بیا سیاير نما   :هدف كلي 

لوآلیوآ  –اونكوسیركاولولوس  –بروگیا مااليي  ووشرريا بانكروفتي، (فیلرها)

از جهات مرفولوژي ، سیر تكاملي ، بیماري زايي ، تشخیص، انتشار جغرافیايي 

  .، كنترل و درمان آنها

 :اهداف وييه 

 . درپايان  دانشجو قادر باشد

 ..نام علمي  انگلها را بگويدو بنويسد -1-5

 ..نام بیماري ها رابگويد وبنويسد – 7-5

مرفولوژي ، سیر تكاملي ، فرم عفونت زاي انگل  ومحل زندگي انگیل را  – 3-5

 . بیان نمايد

یايي  -4-5 شار جغراف نت ، انت مان عفو سي ، در سیب شنا ماري ، آ عوارض بی

 .رابیان نمايد

 .شیوع و كنترل بیماري را بیان  نمايد – 5-5

 .یان نمايددرمان عفونت را ب -6-5

 .تشخیص آزمايشگاهي بیماري را بیان نمايد -2-5

 

 

 ::جلسه ششم 

اشنايي باا اناعات تاك ياختاه  اا   –كلیات تك ياخته شناسي    :هدف كلي 

بیماريزا و غیر بیماريزا  انسان ، تقسیم بند  انعات تك ياخته  ا  انساني 

 ا  غیر بیمااريزا  ساير امیب و   انتامبا  یستعلیتیكا)0، آمیب  ا  روده ا 

یب  ا  آزاد ز   و(روده ا  ماري ام كاملي ، بی سیر ت لوژي ،  هات مرفو از ج

 .زايي ، تشخیص، انتشار جغرافیايي ، كنترل و درمان آنها

 

 :اهداف وييه 

 . درپايان  دانشجو قادر باشد

 .تعريف تك ياخته را بیان نمايد -0-2

 . انواع تك ياخته ها را از نظر تقسیم بندي بیان نمايد – 7-2

 . را بیان نمايد زايرامي آمیب هاي بیماري زا وغیر بیمنام عل – 3-2

 .نام علمي آمیب هاي آزاد زي را بیان نمايد -4-2

 .نام انواع بیماري را بگويد وبنويسد – 5-2

و اجزاء مهم آنرا اشكال كیست و تروفوزوئیت تك ياخته را ترسیم كرده  -6-2

 .مشخص نمايد

وشته و ترسیم نمايد و فرم عفونت سیر تكاملي انگل و سیر بیماري را ن -2-2

 .اي را نام ببردز

 .عوارض بیماري زاي را بر شمرد -9-2

 .آسیب شناسي  انگل را توضیح دهد -9-2

 .درمان عفونت را شرح دهد -01-2

 .شیوع و پیشگیري  بیماري را توضیح دهد -00-2

 .تشخیص آزمايشگاهي بیماري را بر شمرد -07-2

 

 :هفتمجلسه 

 –مبحث تك ياختیه هیا و آشینايي بیا باالنتییديوم كلیي   ادامه :هدف كلي 

يا المب ماريزا ژيارد یر بی ماري زا  وغ هاي بی كداران رود یاتاژ یره ل  -(و غ

از جهیات مرفولیوژي ، سییر هیومینی  ستوسییتی  بال – هیا تريكوموناسانواع 

 .تكاملي ، بیماري زايي ، تشخیص، انتشار جغرافیايي ، كنترل و درمان آنها
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 –كريرتوسیروريديوم –ساركوسیستی  –ايزوسرورا:آشنايي باانواع كوكسیديا شامل

سیكلوسروراو میكروسروريديا از جهات مرفولوژي ، سیر تكاملي ، بیماري زايي 

 . ، تشخیص، انتشار جغرافیايي ، كنترل و درمان آنها

 

 :اهداف وييه 

 . درپايان  دانشجو قادر باشد
 .نام علمي انگل را بگويد و بنويسد -0-9

 .نام بیماري را بگويد و بنويسد – 2-8

 .ياخته را ترسیم كندشكل كلي تك  – 3-8

سیر تكاملي انگل را بنويسد و فرم عفونت زا ومحل استقرار آنرا نام  -4-8

 .ببرد

 .عوارض بیماري را برشمرد – 5-8

 .اسیب زايي احتمالي انگل را توضیح دهد -6-9

 .درمان عفونت را شرح دهد -7-8

  .شیوع و پیشگیري بیماري را توضیح دهد -9-9

 .تشخیص آزمايشگاهي بیماري را برشمرد – 9-8

 .انعات كعكسیديا ا  رود ا  انساني را نام ببرد -10-8

 .نام بیمار  را بگعيد و بنعيسد -11-8

سیكل زندگي آنها تعضیح د دو فرم عفع نت زا و نحعه انتقال العدگي را  12-8

 .بداند

 .عوارض بیماري را ب شمرد -13-8

 .بیماري را توضیح دهدشیوع و پیشگیري  -04-8

 

 :هشتمه جلس
 

 ( کرمها و تک ياخته ها) هاانگلامتحان میان ترم از مباحث   
 

 :منابع 

Basic clinical parasitology (Harold Brown) -1 
Medical Parasitology (Markell and voge) -2 

 (كرميجلد اول بیماريهاي ) صائبي اسماعیل، بیماريهاي انگلي در ايران  -3

 اورمزدي هرمز، بیماريهاي تك ياخته اي -4

 :روش تدري  
 بحث گروهي -پرسش و پاسخ -سخنراني

 :رسانه هاي كمك آموزشي 
 ايت بردتفاده از وسايل ويديو پروژكتور، واس

 سنجش وارزشیابي 

 
 ساعت  تاريخ  نمره      روش آزمون   آزمون

    چهار گزينه اي امتحان میان ترم 

       ، سمیناروترجمهتحقیق 

به  بوط  شفاهي مر سواالت 

 جلسه قبل در آزمايشگاه  

    

ترم از  يان  حان پا امت

 كل مباحث تدري  شده  

    چهار گزينه اي

     

 

 :مقررات درس و انتظارات  از دانشجو 
  حضور و غیاب از دانشجوان بعمل مي ايد هر جلسهابتداي  در  -  

 به موقع در كالس حاضر باشد  –

 .از رفت و آمد غیر ضروري در طول كالس خودداري نمايد –

 . ترك كالس در زمان تدري  با اجازه استاد باشد  –

 .قبل از ورود به كالس تلفن همراه خود را خاموش نمايد –

 .در بحث هاي گروهي فعاالنه شركت نمايد –

 .استفاده نمايدبه منابع درسي اعالم شده توجه و از آنان  –


