
 9311بهمن                                                     باسمه تعالي

 دانشكده علوم پزشكي جهرم

 وقارچ شناسي يـــــشناس انگلگروه 
  7193 بهمن دانشجويان رشته پزشكي ورودي پزشكيحشره نگل شناسي و ا يبرنامه و تقويم درس

 احد عملي ( و 4/0واحد نظري +  6/9 واحد ) 2  ميزان واحد:

 .  خانم پروين( آقای شادمند و سرکاررضانژاد) با همکاری آقايان دکتر صلح جو، دكتر عبدلی،  دكتر  مسئول درس:

و دانستن مورفولوژی، چرخه ناشي از كرمها، تك ياخته ها  انگلی آشنايي دانشجويان با بيماريهايهدف  هدف از ارائه درس :

ی بيماريها كنترل، درمانانتقال انگل،  راههايدگی، مخازن، بيماری زايی، انتشار جغرافيايی و ی زن

دانشجويان بايد نقش بندپايان را در  همچنينايجاد شده، وضعيت بروز و شيوع آنها در ايران است. 

 انتقال بيماری ها بدانند.

 آموزشی  استفاده ازاساليدهاي ،مجازی آنالين و آفالين ، بصورتكالسبحث در همچنين  ه سخنراني وئارا  استراتژي   :

 بصورت مجازی اجرا خواهد شد.اساليدهاي ميكروسكوپي سخنرانی و با ارائه عملي  جلسات                                   

رم انجام می شود. آزمون پايان ميان تو آزمون ( و تکليف دانشجو در طول ترم)كوئيز ارزيابي مستمر               نحوه ارزشيابي :

 طبق تاريخ اعالمی از طرف آموزش انجام خواهد شد. ترم نيز

 93-97 :شنبه ساعت عملي :        90-92 ساعت: شنبهيك  : نظري زمان تشكيل كالس :

  با توجه به شرايط کنونی پاندمی کرونا، کالسها بصورت مجازی برگزار خواهد شد. مكان تشكيل كالس:

 

 عملي استاد  موضوع ختاري 

 

نحوه 

 انجام
او ترماتود شناسی كرم ، كليات انگل شناسي 92/99/11 9  مجازی  رضانژاد دكتر 

روده ايو ترماتودهاي كبدي  91/99/11 2  مجازی  = 

و ريويترماتودهاي خوني ) شيستوزوما(  26/99/11 3  مجازی 02/92/11  ترماتودهاعملي  = 

تنيا + مقدمات كرمهاي نواري  03/92/11 4  مجازی  دكترصلح جو 

و ساير کرم های نواری اكي نوكوكوك 90/92/11 5  مجازی 96/92/11عملی سستودها  = 

و  كرمهاي شالقي، اكسيور ،آسكاريس ا +مقدمات نماتود 97/92/11 6

 التريشين

 مجازی  عبدلیدكتر

 مجازی 30/92/11  عملي نماتودها    =  قالبدار كرمهاي ،پيوك، استرونژيلوئيدس 24/92/11 7

 مجازی   امتحان ميان ترم   

 مجازی  رضانژاد دكتر مقدمات تك ياخته شناسي + ماالريا  95/09/9400 8

ميكروسپورا و...( و توكسوپالسما)اپي كمپلكسا 22/09/9400 1  مجازی  صلح جو دكتر 

بيماري خواب و احشائي ،ليشمانيوز جلدي 21/09/9400 90 ( + 9تک ياخته )عملی  عبدلیدكتر  

 آزمايش مدفوع

04/02/9400 

 مجازی

 مجازی  =  آزادزی آميب هابالستوسيستيس و  يا،اردژي ،شاگاس 05/02/9400 99

س + يازيباالنتيد زيس وايتريكومونيس، آمبيازبيماری   92/02/9400 92

  آميب های غير بيماری زا

( 2تک ياخته ها ) عملی رضانژاد دكتر

98/02/9400 

 مجازی

(9و دوباالن) كليات   :حشره شناسي پزشكي 91/02/9400 93  مجازی  خانم پروين 

(2)دوباالن   :حشره شناسي پزشكي 26/02/9400 94  مجازی  = 

    سيعملي حشره شنا  =  ها مايت وكنه  ،شپش ،ساس ،كك:   حشره شناسي پزشكي 02/03/9400 95

08/03/9400 

 مجازی

 كتب مرجع :

 بيماری های انگلی در ايران، دکتر اسماعيل صائبی، جلد اول: کرم شناسی، جلد دوم: تک ياخته شناسی   -

 ، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهرانزشکی، دکتر ادريسيان و همکارانتک ياخته شناسی پ -

 کرم شناسی پزشکی، دکتر فريدون ارفع -

  انگل شناسي پزشكي ماركل وگ -

  مايکل ويليام سرويس، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران ،كليات حشره شناسي پزشكي -

     Jeffreyاطلس انگل شناسي  -

  Petersاي گرمسيري طلس بيماري ها -


