
 

 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

طرح دوره                  course plan   

 

 علوم آزمایشگاهی: گروه آموزشی : پیراپزشکینام دانشکده

 HIT: رشته تحصیلی  آشنایی با عوامل بیماریزا: نام درس
 

 مشخصات درس:

آشنایی با عوامل  نام درس:

 (انگل شناسی )مبحث بیماریزا 

 - پیش نیاز: واحد 1تعداد واحد: 

 زمان برگزاری :     نیمسال  اول 

 نام مدرس یا مدرسین : دکتر خجسته شریفی

 نام مدرس مسوول درس : دکتر خجسته شریفی

 09177635098شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی: 

sharifisarasiabi@gmail.com 

 اهداف درس :

عوامل و بیماری های ناشی از باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها، آشنایی کلی با هدف کلی : 

 پروتوزوئرها و کرم ها

 : 1اهداف اختصاصی

کلیات انگل شناسی و کلیات نماتودها، سیر تکاملی آسکاریس، تریکوسفال، کرم های  -1

 قالبدار، استرانژیلوئیدس و اکسیور را شرح دهد.

                                                           
منظور از اهداف اختصاصی ، همان اهداف اصلی می باشد که به اجزاری کوچکتر تقسیم  1

 شده است .



یدس تریکوسفال، کرم های قالبدار، استرانژیلوئبیماریزایی، پیشگیری و کنترل آسکاریس،  -2

 و اکسیور را شرح دهد.

 سیر تکاملی تنیا سازیناتا، تیا سولیوم و هیمنولپیس نانا را شرح دهد. -3

 بیماریزایی، پیشگیری و کنترل تنیا سازیناتا، تیا سولیوم و هیمنولپیس نانا را شرح دهد. -4

 های پیشگیری و کنترل آن را توضیح دهد.سیر تکاملی کیست هیداتید و بیماریزایی و راه  -5

 سیر تکاملی ترماتودهای کبدی، بیماریزایی و پیشگیری و کنترل آن ها را توضیح دهد. -6

 سیر تکاملی شیستوزوماها، بیماریزایی و کنترل و پیشگیری آن ها را شرح دهد. -7

ها را شرح سیر تکاملی آمیب ها، گونه های بیماریزا و بیماریزایی، پیشگیری و کنترل آن  -8

 دهد.

سیر تکاملی ژیاردیا، تریکوموناس وازینالیس را توضیح داده و بیماریزایی و راه های  -9

 پیشگیری و کنترل آن ها را بنویسد.

سیر تکاملی لیشمانیوز جلد )سالک( و لیشمانیوز احشایی را بنویسد و بییماریزایی آن ها  -10

 را بیان کند. را شرح دهد و همچنین راه های پیشگیری و کنترل ان ها

سیر تکاملی توکسوپالسموز و ماالریا را بنویسد و بیماریزایی آن ها و همچنین راه های  -11

 .بیان کندپیشگیری و کنترل آن ها را 

 وظایف/ تکالیف  دانشجویان : پاسخگویی به سواالت مربوط به درس قبل

 ارزشیابی دانشجو : 

 درصد از نمره کل  مبنای ارزشیابی 

 60 پایانیآزمون 

 30 آزمون یا آزمون های میان ترم

حضور و مشارکت در کالس ، تاالر گفتگو و چت  

 روم 

 

 10 انجام تکالیف ، پروژه ها و پاسخ به تمرین

 منابع پیشنهادی برای مطالعه :

 منابع درس:
1. Basic Clinical Parasitology by/ Brown. Latest ed. 



2. Medical Parasitology by/ Markell. Latest ed. 

3. Worms and Human disease by/Muller. Rulph. Latest ed. 

 

 جدول زمان بندی دروس :

شماره 

 جلسه

 نام مدرس  عنوان مطلب ساعت تاریخ

آسکاریس و کلیات انگل شناسی،  8-10 20/6/1401 1

، اکسیور، کرم های تریکوسفال

 قالبدارو استرانژیلوئیدس 

 دکتر شریفی 

تنیا سازیناتا و تنیا سولیوم  8-10 27/6/1401 2

 هیمنولپیس نانا، کیست هیداتید 

  

فاسیوال و دیکروسولیوم،  8-10 10/7/1401 3

 شیستوزوماها

  

بعدا اعالم  

 می شود

   از مبحث کرم شناسی میان ترم 

   آمیب ها و ژیاردیا و تریکوموناس  10-12 17/7/1401 4

   لیشمانیوز و توکسوپالسموز  8-10 24/7/1401 5

   ماالریا 8-10 1/8/1401 6

   امتحان پایان ترم 8-10  11
 


