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 زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 پزشکی دانشکده 

 1401-1402سال  اولفرم طرح درس گروه پیش بالینی پزشکی در نیمسال 

 انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی  نام درس:

 نظری :واحد               53/2تعداد واحد:

 علوم پایه/ پزشکی          رشته تحصیلی: مقطع و 

 ندارد پیشنیاز : دروس 

 1/11/1401 تاریخ امتحان پایان ترم:           -تاریخ امتحان میان ترم:

 رستمی راد  شهال دکتر :مدرس

 دانشکده پزشکی  : کالسمکان 

         8:30-10:30 ساعت کالس :               دوشنبهروز کالس : 

 s-rostamirad{at}pmd.iaun.ac.ir آدرس پست الکترونیکی: 

 

نقش بند پايان به عنوان ناقل بیولوژيک   ،خازن و میزبانهام  ،های انتفال بیماری راه سیر تکاملی و مرفولوژی، ت و انتشار،اهمی با دانشجويان آشنايی هدف کلی:

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

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

 : بود در پايان دوره دانشجو قادر خواهد  اهداف اختصاصی:

 

 حیطه شناختی: 

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

 .ناقلین مهم بیماريهای انگلی وعفونی را طبقه بندی و شرح دهد-2

 .بیماری های انگلی و قارچی مختلف را دسته بندی و توضیح دهد پیشگیری روش های تشخیص و درمان و-3

 

 : نگرشیحیطه 

 در بحث های گروهی شرکت فعال داشته باشد.  -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
 

 پاسخ  و پرسش پاورپوينت ،  اساليد(Lecture) سخنرانی صورت به نظری تدريسشیوه تدريس: 

 پاورپوينت  وسايل کمک آموزشی: 
 



 . استاد ازطرف محوله تکالیف انجام -3. ارزشیابی درجلسات منظم شرکت   -2.   درکالس وفعال موقع به حضور -1دانشجو:وتکالیف  فعالیت 

/.  25غیبت کالسی به ازای هر غیبت -4نمره(     3ارزيابی تکالیف)  -3. نمره( 9) آزمون پايان ترم -2. نمره( 8آزمون میان ترم )-1 نحوه ارزيابی دانشجو:

 کسر می گردد 

 -توضیحات:

 

 جدول زمانبندی درس  

 رئوس مطالب  موضوع  تاریخ جلسه

1 4 /7 /1401 
انگل شناسی تک  

 ياخته 

  و  بیماريزا آمیبهای با  آشنايی .آشنايی باپروتوزوآ.  مقدمه ای برعلم انگل شناسی

  self readingنانا  اندولیماکس  ، انتاموبا ژينژيوالیس،) کلی  و هیستولیتیکا غیربیماريزای

 (آفالين) آزادزی های آمیب  مبحث ...و

 شناسی  قارچ 1401/ 7/ 11 2

  خصوصیات.موجودات سلسله در قارچها جايگاه. پزشکی شناسی قارچ علم بر ی مقدمه

  با آشنائی. مثل تولید نحوه حسب  بر  قارچها بندی تقسیم  و مثل تولید تکثیر،.قارچها سلسله

  گذاری نام و کشت  نحوه ،(ها  کپک)سلولی پر های قارچ و (  مخمرها) سلولی تک قارچهای

   قارچها

3 18 /7 /1401 
انگل شناسی تک  

 ياخته 

  بررسی ها، تريکوموناس. ژيارديا. باالنتیديوم: بیماريزا تاژکداران و مژکداران با آشنايی

 وشناخت

 .کانديديازيس ،بیماری نئوفورمنس بیماريزا،کريپتوکوکوس  مخمرهای با آشنائی ( 2)شناسی قارچ 1401/ 7/ 25 4

5 2 /8 /1401 
انگل شناسی تک  

 ياخته 

با ناقلین آنها، آشنايی با   لیشمانیوز:مخاطی جلدی واحشايی وآشنايی .بیماری لیشمانیوزجلدی

 بیماری تريپانوز ومیازيس وناقلین آن ، 

 ( 3قارچ شناسی) 1401/ 8/ 9 6
تینه آورسیکالر،ماالسزيااوالیس .پیدرا، :آشنايی بابیماريهای قارچی وباکتريائی سطحی

 اکتینومیکوز،اريتراسما 

7 16 /8 /1401 
انگل شناسی تک  

 ياخته 
 پیشگیری ودرمان..آشنايی بابیماری ماالريا

 ( 4قارچ شناسی ) 1401/ 8/ 23 8
درماتوفیتها کچلی سر و بدن ،کچلی ناخن دست،کشاله ران،پا و  :آشنايی باقارچهای جلدی

 ( self readingکارينی) پنوموسیستیس -ريش

 پالسما،کريپتوسپوريديوم،سارکوسیستیس،  توکسو   ياخته تک وشناخت  بررسی تک ياخته شناسی  1401/ 8/ 30 9

 ( 5قارچ شناسی) 1401/ 9/ 7 10
میستوما،کروموبالستومیکوز، قارچهای فرصت طلب  : آشنائی باقارچهای زيرجلدی

 شامل:موکورمیکوزيس،اتومیکوزيس،

11 14 /9 /1401 
انگل شناسی  

 نماتودا 

(الروهای Self-readingآسکاريس،اکسیور،تريکوسفال، تر يشین )آشنايی بانماتودهای 

-Self)الفانتیازيس. پیوک  ،بیماری فیلرها از ناشی بیماری با  مهاجر احشايی آشنايی

reading) 

 ( 6قارچ شناسی) 1401/ 9/ 21 12
  آشنايی با قارچهای سیستمیک شامل:قارچهای .دنباله قارچهای فرصت طلب آسپرژيلوزيس

حقیقی شامل: هیستوپالسموزيس، بالستومیکوزيس، کوکسیديومیکوزيس  و 



 .پاراکوکسیديومیکوزيس

13 28 /9 /1401 
انگل شناسی  

 نماتودا 

آشنايی با نماتودهای واسترانژيلوس  استر کورالیس ،کرمهای قالبدار و الروهای مهاجر  

 جلدی

14 5 /10 /1401 
انگل شناسی  

 ترماتودا و سستودا 

مقدمه ای برترماتودا .آشنايی باترماتودهای کبدی فاسیوال هپاتیکا ، ديکروسولیوم 

( Self-readingدندرتیکوم)آفالين( و ترماتودهای گوارشی فاسیوالپسیس بوسکی)

 (Self-readingوترماتودهای خونی و ريوی)

  منولپیسهی ، هیداتید کیست . تنیاسولیوم،اکینوکوکوس. تنیاساژيناتا.برسستودا ای مقدمه

-Self)اسپارگانوزيس بیماری و التم بوتريوم ديفلو  سستود با ،آشنايی(آفالين)نانا

reading)نوم کانی ديپلیديوم  سستود با ،اشنايی(Self-reading) 

15 12 /10 /1401 
حشره شناسی  

 پزشکی

میازيس و مبارزه   ،ها، شپش ها، کک ها، ساس ها کلیات حشره شناسی پزشکی، مايت هاکنه

 با حشرات 

 

 منابع درسی:

 ، آخرين چاپ آئیژ انتشارات  ای، ياخته تک بیماريهای ايران انگلی  بیماريهای : اسماعیل ائبیص .1

 ، آخرين چاپ تهران دانشگاه انتشارات پزشکی، جامع شناسی همکاران،قارچ و فريده زينی .2

 ، آخرين چاپ تهران دانشگاه انتشارات پزشکی، شناسی ياخته همکاران،تک و دکترادريسیان .3

 ، آخرين چاپ تهران کشاورز، پزشکی،انتشارات کرمشناسی : فريدون ارفع .4

 ، آخرين چاپ تهران دانشگاه انتشارات پزشکی، قارچشناسی : وهمکاران  مسعود امامی .5

 ، آخرين چاپ آيیژ انتشارات، پزشکی شناسی انگل نوابراون  کتاب ترجمه : عمید اطهری .6

 ، آخرين چاپ تهران دانشگاه انتشارات پزشکی، جامع شناسی قارچ وهمکاران، فريده زينی .7

 ، آخرين چاپ حشره شناسی دکتر زعیم .8
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