
 باسمه تعالي

 علوم پزشكي جهرم گاهدانش

 00-99کارشناسی ارشد انگل شناسی نیمسال اول  1کرم شناسی برنامه درس
  واحد عملی(1واحد تئوری +  2)واحد 3      میزان واحد:

  (شادمندآقای  ، دکتر عبدلی وصلح جودکتر  آقایان ) با همکاریرضانژاددكتر             مسئول درس:

 

خصوصیات بیولوژیکی، بیماریزایی، تشخیص، درمان، پیشگیری، کنترل و آشنایي دانشجویان با     ارائه درس :هدف از 

 انسان وهمچنین مشترک بین انسان و حیوان کرمهای انگلیبیماریهاي عفوني ناشي از اپیدمیولوژی 

با  بحث در كالسطرح سئوال و همچنین  PPtآموزشي  با استفاده ازاسالیدهاي و سمینار ارائه سخنراني استراتژي :

 دانشجویانمشارکت فعال 

احد جهت و تشریحیسؤاالت  امتحان نهایي با استفاده از +ارزیابي مستمردانشجو در طول ترم)كوئیز(                نحوه ارزشیابي :

 ....(اسالیدهای رنگ آمیزی شده و تهیه ، همچنین امتحان عملی )تشخیص میکروسکپی  نظری،

 انگل شناسی  گروه  :مكان تشكیل كالس       11-12  چهارشنبه  عملی:    11-12 شنبه سه  : نظري         زمان تشكیل كالس :

 

 منابع اصلی: 

 جلد دوم -دکتر صائبی -بیماریهای انگلی در ایران -1

2-Worm and Human Disease- Muller    

3- Topley & Wilson’s Microbiology and Microbial infection: (last edition), vol.5                        

ردی تاریخ عنوان درس استاد درس

 ف

 1 27/18/99 مقدمه /کلیات و طبقه بندی کرمهای پهن دکتر رضانژاد

 2 14/19/99 ()فاسیوال هپاتیکا، ژیگانتیکا....کلیات ترماتدها/ فاسیولیده دکتر رضانژاد

 3 11/19/99 فاسیولوپسیس بوسکی، گاسترودیسکوئیدس، اکینوستوما، واتسونیوس دکتر رضانژاد

 * 12/19/99 و .... عملی:  فاسیولیده شادمنددکتر رضانژاد/آقای 

 4 18/19/99  دیکروسلیده، )کلونورکیس، اپیستورکیس(اپیستورکیده دکتر صلح جو

 5 25/19/99 پاراگونیموس  )هتروفیس، متاگونیموس، هاپلورکیس( +هتروفیده دکتر صلح جو

  دکتر صلح جو/آقای

 شادمند
 * 26/19/99 و پاراگونیموس و  هتروفیده اپیستورکیده ، دیکروسلیده عملی: 

 6 12/11/99 )هماتوبیوم، مانسونی، ژاپونیکوم(1شیستوزوما  رضانژاددکتر 

رضانژاددکتر   ماته آی و اورنیتوبیالرزیا( و بویس ،مکونگی اینترکاالتوم،: )2شیستوزوما  

  سرکریایی+ درماتیت 

19/11/99 7 

عبدلیدکتر  ترماتودها و )کلیات حلزون شناسی، حلزونهای مهم در انتقال حلزون شناسی 

(روشهای مبارزه با آنها  

16/11/99 8 

  /آقایدکتر رضانژاد

 شادمند
شیستوزوماعملی:   17/11/99 * 

 9 23/11/99 کلیات سستودها عبدلی دکتر 

 * 24/11/99 عملی: روش های رنگ آمیزی و مونته کردن کرم ها شادمنددکتر عبدلی/آقای 

 11 31/11/99 : تنیا ساجی ناتا/ تنیا سولیوم1راسته سیکلوفلیده عبدلیدکتر 

تنیا آسیاتیکا +مالتی سیستی سرکوزیس، : 2راسته سیکلوفلیده عبدلیدکتر 

 سپس)سنوروس(

17/11/99 11 

 * 18/11/99 : تنیاها و حلزونعملی شادمند /آقایدکتر عبدلی

 12 14/11/99  گرانولوزوس :  اکی نو کوکوس3راسته سیکلوفلیده صلح جو دکتر

لوکوالریس، اولیگارتوس و  مولتی:  اکی نو کوکوس 4راسته سیکلوفلیده صلح جو دکتر 

 فوگلی

15/11/99 13 

 14 21/11/99 :  دپیلیدیوم + هیمنولپیس + مزوسیستوئیدس 5راسته سیکلوفلیده دکتر صلح جو

  /آقایصلح جو دکتر

 شادمند
 * 22/11/99 عملی: اکی نو کوکوس و کیست هیداتیک

 15 28/11/99 راسته سودوفلیده:  دیفیلوبوتریوم، اسپیرومترا و اسپارگانوم عبدلی دکتر 

 16 29/11/99 اصول کنترل و پیشگیری از کرم های منتقله توسط کوشت جودکتر صلح 

دکتر صلح جو/دکتر 

 آقای شادمندعبدلی/ 
 * 29/11/99 عملی : سایر سستودها


