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 انشگاه علوم پزشكي كرمانشاهد

 پزشکی دانشكده

 انگل شناسي وقارچ شناسي پزشكي: طرح درس طرح درس 
  (   99-99 نیمسوواا اچا)  پزشكككيانگووش شنا ووي چ وواري شنا ووي : عنووواد درس 

  دانشجوياد پزشکی: مخاطباد 

 .میباشد  هم اينجانب يک چاحدچاحد تئوري چ  عملي  2: تعداد چ نوع چاحد

 . اناتومی چ ايمنی شنا ی:رس پیش نیاز د

دکتر يزداد حمزچی چ ارايه  درس به صورت مشترک با همکار محترم آ ایارايه 

 .میگردد

–شونبه چ درس عملی   (21-21) اعت -شنبه شنبه چ  يک: زماد ارائه درس تئوري

    4-6چ  1-4دچ شنبه  اعت يک شنبه چ 

نات ررچه در ازمايشگاه انگش شنا ی  رفصش های تدريسی هر جلسه در تابلو اعال

                نصب ررديده ا ت

امتحاد میاد ترم تاريخ  -(  دچشنبه ها)  برا اس برنامة:  اعت مشاچره   

  الن امتحانات 21 اعت  12-9-2399

                                            دكتر ناصر نظري : مدرس 

 

   : هدف كلي درس

ازانواع مهم انگلهاي پزشكي از  پزشکی با هدف يادریري دانشجويادن درس اي

جهات  مورفولوژي،  یكش زندري، بیماريزايي، پیشگیري چ درماد انها ارائه 

                                 .میگردد

 (جهت هر جلسه يك هدف : ) اهداف كلي جلسات 

–آ وكاري  لومرريكوئیودي   –كلیوات نماتودهوا آشنايي دانشوجوياد بوا  -2

 انترچبیوس چرمیكوالري  
 (Toxocara canis , T.cati)الرچهاي مهاجر احشايي  –كرم هاي  البدار آشنايي با  -1

ا وترنييلوئیدس   ( Ancylostoma caninum, A.braziliense)الرچهاي مهاجر پو تي  - 

 ا تركورالی  

 تريشین  –تريكوري  تريكیورا  –تريكوا ترنييلوس آشنايي با  -3

  –دراكونكولوس مدي ننسی   آشنايي با -4

 –برچریامااليي  -چچشرريا بانكرچفتي )انواع فیلرهاي انساني   آشنايي با -5

 -اچنكو ركا چلولوس

 (لوآلوآ 

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

 آمیب هاي آزاد زي  –( بیماريزا چغیر بیماريزا) رچده اي 

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

 انووواع  – (چ غیوورهژيارديووا المبلیووا) رچده اي بیموواريزا چ غیوور بیموواريزا

  هومینی   بال تو یستی  –تريكوموناس 

 – اركو یسوووتی  –ايزچ ووورورا: كوكسووویديا شوووامشآشووونايي بووواانواع  -9

  یكلو روراچ میكرچ روريديا  –كريرتو روريديوم

 (كرم ها چ تک ياخته ها) مباحث انگش شنا ی –امتحاد میاد ترم  - 9

 

 :اهداف چييه رفتاري به تفكیك اهداف كلي هر جلسه 

 

 :جلسه اچا

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

بیماريزاي انساد ، انتشار جغرافیايي آنها در ايراد چ دنیا ، مورفولوژي ، 

بیشتر  آشنايي .انها  یكش زندري ، بیماريزايي ، تشخیص چ پیشگیري چ درماد

 انترچبیوس چرمیكوالري   – با آ كاري  لومبريكوئیدس 

 

 

 

 

 :چييه اهداف 

 . درپاياد  دانشجو  ادر باشد
 تعريف نماتودها را بیاد كند  -2-2

 .انواع نماتودهاي بیماريزاي انساد را بیاد نمايد – 1-2

 .اكسیور را بگويد چبنويسیدنام علمي انگلهاي آ كاري  ، - 3-2
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 .نام بیماري انگش هاي فوق را بگويد چ بنويسد -2 -4

،  یر تكاملي ، انتشار جغرافیوايي آنهوا را مرفولوژي ، محش زندري  – 2 -5

 .بیاد نمايد

 .آ یب شنا ي احتمالي انگش را توضیح دهد -6-2

 .عوارض بیماري را بر شمرد  - 2-2

 .درماد عفونت را شرح دهد -9-2

 .آزمايشگاهي بیماري رابرشمرد تشخیص  -9-2

 رچشهاي كنترا چ پیشگیري آنها را بي -21-2

 

 :جلسه دچم 

 :انساي شامشنماتودهاي رچده اي چ آشنايي با كرم هاي  البدار : هدف كلي

 (2-Necator americanus  ,1- Ancylostoma duodenale)  

الرچهواي مهواجر پو وتي  چ  (Toxocara canis , T.cati)الرچهواي مهواجر احشوايي چ 

(Ancylostoma caninum,  A.braziliense ) فولووژي ،  ویر تكوواملي ، رمهوات از ج

 .، كنترا چدرماد آنها، انتشار جغرافیاييبیماريزايي ، تشخیص

 :اهداف چييه 

 . :ددرپاياد  دانشجو  ادر باش
را  چ پو تي الرچهاي مهاجر احشايي چ  نام علمي انواع كرمهاي  البدار -2-1

 .بیاد نمايد
 . نامهاي بیماري را بگويد چبنويسد – 1-1

شكش  كرمها را تر یم كرده چ اجزاء مهم آنورا مشوخص كنود چ افتوراق  – 3-1

 .دهد
پو تي را بگويد چ علت اين نامگذاري را  احشايي چمفهوم الرچ هاي مهاجر -4-1

 .شرح دهد

 .نام علمي الرچها را به تفكیك بگويد چ بنويسد – 5-1

 .نام بیماري ها را به تفكیك بگويد -6-1

اي ، محش زندري ، انتشار جغرافیايي آنهارا بیاد  یر تكاملي انگله - 2-1

 .نمايد

 .آ یب زايي انگلها را به تفكیك توضیح دهد -9-1

 . عوارض بیماريها را به تفكیك برشمرد -9-1

 . درماد عفونت ها را به تفكیك توضیح دهد -21-1

 .شیوع چ پیشگیري بیماريها را توضیح دهد -22-1

 . تشخیص آزمايشگاهي  بیماريها را به تفكیك توضیح دهد -21-1

 

  : جلسه  وم

نماتودهاي رچده اي ، آشنايي با كرمهاي تريكوا وترنييلوس ،    :هدف كلي 

كاملي لوژي ،  یر ت هات مرفو شین از ج يي ،  تريكو فاا چ تري ماري زا ، بی

 .، انتشار جغرافیايي ، كنترا چ درماد آنهاتشخیص

 

 

 

 :چييه اهداف 

 . درپاياد  دانشجو  ادر باشد

 ..انگلها را بگويدو بنويسد نام علمي   -2-3

 ..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 پو تي   :هدف كلي 

، از جهات مرفولووژي  –( فیلرها ) نماتودهاي  یستم رردش خود چ لنفاچي .  

ماد  ترا چ در یايي ، كن شار جغراف شخیص، انت يي ، ت ماري زا كاملي ، بی  یر ت

 .آنها
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 :اهداف چييه 

 .درپاياد  دانشجو  ادر باشد
 ..نام علمي  انگلها را بگويدچ بنويسد -1-4
 ..نام بیماري ها رابگويد چبنويسد – 1-4

 .طوا چشكش كلي انگش را بگويد – 3-4

شته -4-4 گش را نو شرح   یرتكاملي ان نرا  نت راي آ فرم عفو يد چ چ تر یم نما

 .دهد

 .عوارض بیماري را برشمرد – 5-4

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

 .تشخیص آزمايشگاهي ر بیماري را برشمرد -2-4

 

 :جلسه پنجم 

تودهواي  یسوتم روردش خوود چلنفواچي آشونايي بوا  واير نما   :هدف كلي 

لوآلووآ  –اچنكو وركاچلولوس  –برچریا مااليي  چچشرريا بانكرچفتي، (فیلرها)

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

  .، كنترا چ درماد آنها

 :اهداف چييه 

 . درپاياد  دانشجو  ادر باشد

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

 ..نام بیماري ها رابگويد چبنويسد – 1-5

مرفولوژي ،  یر تكاملي ، فرم عفونت زاي انگش  چمحش زندري انگوش را  – 3-5

 . بیاد نمايد

یايي  -4-5 شار جغراف نت ، انت ماد عفو ماري ، آ یب شنا ي ، در عوارض بی

 .رابیاد نمايد

 .شیوع چ كنترا بیماري را بیاد  نمايد – 5-5

 .یاد نمايددرماد عفونت را ب -6-5

 .تشخیص آزمايشگاهي بیماري را بیاد نمايد -2-5

 

 

 ::جلسه ششم 

اشنايي بكا انكعات تكك ياختكه  كا   –كليات تك ياخته شناسي    :هدف كلي 

بيماريزا و غير بيماريزا  انسان ، تقسيم بند  انعات تك ياخته  ا  انساني 

 ا  غير بيمكاريزا  ساير اميب و   انتامبا  يستعليتيكا)0، آميب  ا  روده ا 

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

 .زايي ، تشخیص، انتشار جغرافیايي ، كنترا چ درماد آنها

 

 :اهداف چييه 

 . درپاياد  دانشجو  ادر باشد

 .تعريف تك ياخته را بیاد نمايد -2-2

 . انواع تك ياخته ها را از نظر تقسیم بندي بیاد نمايد – 1-2

 . را بیاد نمايد زايرامي آمیب هاي بیماري زا چغیر بیمنام عل – 3-2

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

 .نام انواع بیماري را بگويد چبنويسد – 5-2

چ اجزاء مهم آنرا اشكاا كیست چ ترچفوزچئیت تك ياخته را تر یم كرده  -6-2

 .مشخص نمايد

وشته چ تر یم نمايد چ فرم عفونت  یر تكاملي انگش چ  یر بیماري را ن -2-2

 .اي را نام ببردز

 .عوارض بیماري زاي را بر شمرد -9-2

 .آ یب شنا ي  انگش را توضیح دهد -9-2

 .درماد عفونت را شرح دهد -21-2

 .دهدشیوع چ پیشگیري  بیماري را توضیح  -22-2

 .تشخیص آزمايشگاهي بیماري را بر شمرد -21-2

 

 :هفتمجلسه 

 –مبحث تك ياختوه هوا چ آشونايي بوا باالنتیوديوم كلوي   ادامه :هدف كلي 

يا المب ماريزا ژيارد یر بی ماري زا  چغ هاي بی كداراد رچد یاتاژ یره ل  -(چ غ

از جهوات مرفولووژي ،  ویر هوومینی   تو ویتی  بال – هوا تريكوموناسانواع 

 .تكاملي ، بیماري زايي ، تشخیص، انتشار جغرافیايي ، كنترا چ درماد آنها
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 –كريرتو وروريديوم – اركو یستی  –ايزچ رورا:آشنايي باانواع كوكسیديا شامش

 یكلو روراچ میكرچ روريديا از جهات مرفولوژي ،  یر تكاملي ، بیماري زايي 

  .، تشخیص، انتشار جغرافیايي ، كنترا چ درماد آنها

 

 :اهداف چييه 

 . درپاياد  دانشجو  ادر باشد
 .نام علمي انگش را بگويد چ بنويسد -2-9

 .نام بیماري را بگويد چ بنويسد – 2-8

 .شكش كلي تك ياخته را تر یم كند – 3-8

 یر تكاملي انگش را بنويسد چ فرم عفونت زا چمحش ا تقرار آنرا نام  -4-8

 .ببرد

 .عوارض بیماري را برشمرد – 5-8

 .ا یب زايي احتمالي انگش را توضیح دهد -6-9

 .درماد عفونت را شرح دهد -7-8

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

 .تشخیص آزمايشگاهي بیماري را برشمرد – 9-8

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

 .و بنعيسدنام بيمار  را بگعيد  -11-8

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

 .بداند

 .عوارض بیماري را ب شمرد -13-8

 .شیوع چ پیشگیري بیماري را توضیح دهد -24-8

 

 :هشتمه جلس
 

 ( کرمها چ تک ياخته ها) هاانگلامتحاد میاد ترم از مباحث   
 

 :منابع 

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

 (جلد اچا بیماريهاي كرمي) صائبي ا ماعیش، بیماريهاي انگلي در ايراد  -3

 اچرمزدي هرمز، بیماريهاي تك ياخته اي -4

 :رچش تدري  
 بحث ررچهي -پر ش چ پا خ - خنراني

 :ر انه هاي كمك آموزشي 
 ايت برداز چ ايش چيديو پرچژكتور، چ تفادها 

  نجش چارزشیابي 

 
  اعت  تاريخ  نمره      رچش آزمود   آزمود

    چهار رزينه اي امتحاد میاد ترم 

       ،  مینارتحقیق چترجمه

به  بوط  شفاهي مر  واالت 

 جلسه  بش در آزمايشگاه  

    

ترم از  ياد  حاد پا امت

 كش مباحث تدري  شده  

    رزينه ايچهار 

     

 

 :مقررات درس چ انتظارات  از دانشجو 
  حضور چ غیاب از دانشجواد بعمش مي ايد هر جلسهابتداي  در  -  

 به مو ع در كالس حاضر باشد  –

 .از رفت چ آمد غیر ضرچري در طوا كالس خودداري نمايد –

 . ترك كالس در زماد تدري  با اجازه ا تاد باشد  –

 .كالس تلفن همراه خود را خاموش نمايد بش از چرچد به  –

 .در بحث هاي ررچهي فعاالنه شركت نمايد –

 .به منابع در ي اعالم شده توجه چ از آناد ا تفاده نمايد –


