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نقش بند پايان به عنوان ناقل ،خازن و میزبانها  مهای انتفال بیماری ، سیر تکاملی و مرفولوژی ،راه اهمبت و انتشار، با دانشجويان آشنايی: هدف کلی:

پیشگیری و کنترل بیماريهای انگلی ،شناسايی قارچهای بیماريزای  ،اصول تشخیص ،عالئم بالینی اختصاصی ،انگلی بیولوژيک و مکانیکی در انتقال بیماريهای

 قارچی،بیماريزايی،کنترل و پیشگیری و تشخیص آزمايشگاهی عفونت های قارچیشايع در ايران ، نقش عوامل مستعد کننده در ايجاد عفونت های 
 

 در پايان دوره دانشجو قادر خواهد بود.  اهداف اختصاصی:

 حیطه شناختی:

 نمايد.ا طبقه بندی های ر زای انسانی بیماری انگل ها و قارچهای  -1

 طبقه بندی و شرح دهدرا  ناقلین مهم بیماريهای انگلی وعفونی-2

 توضیح دهددسته بندی و مختلف را انگلی و قارچی اری های بیم روش های تشخیص و درمان وپیشگیری-3

 :نگرشیحیطه 

 .فعال داشته باشد در بحث های گروهی شرکت -1

 در کالس درس در ارتباط با موضاعات مطرح شده سؤال نمايد.-2

 پس از يادگیری هر موضوع جديد، بتواند جايگاه آن را نسبت به يادگیری موضاعات قبلی مشخص نمايد.-3

 :رفتاری)عملکردی(حیطه 

 و داروهای مناسب را بیان کند تشخیص دهد را در اساليد رچی بیماراننمونه های انگلی و قا-1

 نمونه های کاذب را از نمونه های اصلی تشخیص دهدرا بنويسد و  انگلی و قارچیآزمايش های الزم جهت تشخیص بهتر بیماری های -2

 تکالیف خود را به دقت و در مهلت تعیین شده انجام دهد.-3

 
 

 پاسخ و پرسشپاورپوينت ،  اساليد(Lecture) ،سخنراني صورت به نظري تدريسشیوه تدريس: 



 .برد ويدئوپرژکتور ،وايتکامپیوتر، وسايل کمک آموزشی: 
 

 .استاد ازطرف محوله تکالیف انجام -3. شفاهی،کتبی ارزشیابی درجلسات منظم شرکت -2.   درکالس وفعال موقع حضوربه -1دانشجو:وتکالیف  فعالیت

 تکالیف ارزيابی -4. حضوروغیاب-3. ترم پايان کتبی آزمون -2. نترم میا کتبی آزمون-1 ارزيابی دانشجو:نحوه 

 توضیحات:

 جدول زمانبندی درس 

 رئوس مطالب تاریخ-موضوع جلسه

 انگل شناسی تک یاخته 1

 

 وغیربیماریزاي بیماریزا باآمیبهاي آشنایی. باپروتوزوآ آشنایی.  انگلشناسی برعلممقدمه اي 

 ، آزادزي وآمیبهاي کلیاندولیماکسنانا.هیستولیتیکا

2 

 (1)قارچ شناسی

مقدمه ي بر علم قارچ شناسی پزشکی .جایگاه قارچها در سلسله موجودات.خصوصیات سلسله قارچها.تکثیر، تولید 

سلولی)مخمرها( و قارچ هاي پر مثل و تقسیم بندي قارچها بر حسب نحوه تولید مثل. آشنائی با قارچهاي تک 

 و روشهاي کنترل میزان اسپورهاي قارچی در هواسلولی)کپک ها(.نحوه کشت و نام گذاري قارچها

 

3 

 انگل شناسی تک یاخته

 بیماري وشناخت تریکوموناس ها، بررسی. ژیاردیا. باالنتیدیوم:بیماریزا وتاژکداران بامژکداران آشنایی

 .لیشمانیوزجلدي

 

4 
 (2)شناسیقارچ 

 .کاندیدیازیس بیماریزا،کریپتوکوکوسنئوفورمنس ،بیماري مخمرهاي با آشنائی

 

5 
 انگل شناسی تک یاخته

 

 آن ، ومیازیسوناقلین تریپانوز بیماري با آشناییها، آن ناقلین با آشناییو واحشایی جلدي مخاطیدنباله لیشمانیوز :
 

 (3)قارچ شناسی 6

 

 .پیدرا، اکتینومیکور،اریتراسماآورسیکالر،ماالسزیااوالیس  تینه:سطحی وباکتریائی قارچی بابیماریهاي آشنایی

 

7 
 تک یاخته انگلشناسی

 

 

 .ودرمان پیشگیري.ماالریا بابیماري آشنایی

 

8 
 (4)قارچ شناسی 

 

 ران،پاوریش بدن ،کچلیناخندست،کشاله و سر کچلی درماتوفیتها:جلدي باقارچهاي آشنایی

 

 

9 

 تک یاخته انگلشناسی

 

 کریپتوسپوریدیوم،سارکوسیستیس، پنوموسیستیسکارینیتوکسو پالسما، بررسی وشناخت تک یاخته 

 

 

 

 (5)قارچ شناسی 11

 

طلب  فرصت میستوما،کروموبالستومیکوز، قارچهاي: زیرجلدي باقارچهاي آشنائی

 اتومیکوزیس،شامل:موکورمیکوزیس،

 نماتوداانگلشناسی 11

 

 آسکاریس،اکسیور،تریکوسفال،الروهاي مهاجر احشایی بانماتودهاي آشنایی

 

حقیقی  شامل:قارچهاي سیستمیک اقارچهاي آشناییب .طلب آسپرژیلوزیس فرصت قارچهايدنباله ، (6قارچ شناسی) 12



 . شامل:هیستوپالسموزیس،بالستومیکوزیس،کوکسیدیومیکوزیسوپاراکوکسیدیومیکوزیس

 

13 
 نماتوداانگلشناسی

 ،کرمهاي قالبدار و الروعهاي مهاجر جلدي استر کورالیس  استرانژیلوستر یشین و نماتودهاي با آشنایی

 

14 
 نماتوداانگلشناسی

 و الفانتیازیس آشنایی با بیماري ناشی از فیلرها ،بیماري پیوک

 

15 
 ترماتوداانگلشناسی

 خونی و ریوي ترماتودهايوبدي و گوارشی  باترماتودهایک آشنایی.برترماتود.ا مقدمه اي

 

16 

 سستوداانگلشناسی

آشنایی با سستود دیفلو بوتریوم ،کیستهیداتیدواچنانا. تنیاسولیوم،اکینوکوکوس. تنیاساژیناتا.برسستودا اي مقدمه

 دیپلیدیوم کانی نوم سستود التم و بیماري اسپارگانوزیس،اشنایی با 

 

 میازیس و مبارزه با حشرات ،ها، شپش ها، کک ها، ساس ها کلیات حشره شناسی پزشکی، مایت هاکنه حشره شناسی پزشکی 17

 

 منابع درسی:

 :درس اصلی منابع.

 آئيژ انتشارات اي، ياخته تك بيماريهاي ايران انگلی بيماريهاي : اسماعيل صائبی .1

 تهران دانشگاه انتشارات پزشكی، جامع شناسی همكاران،قارچ و فريده زينی .2

 تهران دانشگاه انتشارات پزشكی، شناسی ياخته همكاران،تك و دكترادريسيان .3

 تهران كشاورز، پزشكی،انتشارات كرمشناسی : فريدون ارفع .4

 تهران دانشگاه انتشارات پزشكی، قارچشناسی : وهمكاران مسعود امامی .5

 آييژ، انتشارات ،پزشكی شناسی انگل نوابراون كتاب ترجمه : عميد اطهري .6

 تهران، دانشگاه انتشارات پزشكی، امعج شناسی قارچ وهمكاران، فريده زينی .7

 زعيم دكتر حشره شناسی .8
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