
 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 99-1400نیمسال دوم پزشکی/  دانشجویان ارشد انگل شناسی / 2-کرم شناسیبرنامه درس 

  22کد درس :  (2نام درس : کرم شناسی )

 عملی  –نظری  نوع واحد :واحد عملی ( /      1 – واحد نظری  2واحد )  3 تعداد واحد :/کرم شناسی پزشکی مقدماتی پیش نیاز :

 شادمند، و صلح جو با همکاری آقایان دکتر رضانژاد، دکتر عبدلی مسئول درس: دکتر 

 ) کرم های حلقوی: یادگیری جنبه های نظری و عملی کرم های عامل ایجاد بیماری در انسان و عفونت های مشترک بین انسان و حیوان  اهداف کلی درس:

(: کلیات، طبقه بندی سیستماتیک و کلیدهای تشخیصی نماتد ها / در مورد هریک از کرم های زیر طبقه بندی، نماتدها شامل آفازمیده آ و فازمیده آ

ول پیشگیری، کنترل مورفولوژی، سیرتکاملی، بیماریزایی، انتشار جغرافیائی در ایران و جهان، راههای انتقال، روشهای تشخیص آزمایشگاهی، اپیدمیولوژی، اص

 و درمان بیماری ناشی از آنها برای انسان تدریس خواهد شد. 

امتحان عملی ) تهیه نمونه، رنگ آمیزی ، تشخیص میکروسکپی نماتد ها و مقاطع آنها در  –حضور فعال در کالس و امتحان کتبی/  شیوه ارزیابی دانشجو:

 مطابق با تقویم آموزشی تاریخ امتحان:10-21چهارشنبه  و  عملی 13-15تئوری  سه شنبه ها:زمان برگزاری کالس:   -نمونه های رنگ آمیزی شده( 

 ردیف تاریخ عنوان درس استاد درس

 کلیات و طبقه بندی نماتد ها دکتر عبدلی

 خصوصیات کلی فازمیده آ و آفازمیده آ

14/11/99 1 

 2 21/11/99 فازمیده آ: خانواده آسکاریده، آسکاریس لومبریکوئیدس، الروهای مهاجر احشایی  دکتر عبدلی

 3 28/12/99 فازمیده آ : خانواده اکسیوریده، اکسیور انسانی و حیوانی دکتر عبدلی

بافتی الروهای عملی: بررسی و تشخیص کرم بالغ، تخم و مقطع عرضی کرم اسکاریس و الم  شادمند -دکتر عبدلی 

 مهاجر احشایی و اکسیور های انسانی و حیوانی

92/12/99  * 

 فازمیده آ: خانواده آنکیلوستوماتیده، کرمهای قالبدار انسانی: آنکیلوستوما و نکاتور دکتر عبدلی

 کرمهای قالبدار حیوانی و الروهای مهاجر جلدی

5/12/99 4 

6/12/99 بالغ، تخم و مقطع عرضی کرم های انسانی و حیوانیعملی: بررسی و تشخیص کرم  شادمند -دکتر عبدلی   * 

 5 12/12/99 فازمیده آ: استرانژیلوئیدس های انسانی و حیوانی دکتر رضانژاد

 6 19/12/99 فازمیده آ: خانواده تریکواسترانژیلوئیده، تریکواسترانژیلوس های انسانی و حیوانی دکتر رضانژاد

 * 20/12/99 عملی: بررسی و تشخیص کرم بالغ، تخم و الروهای تریکواسترانژیلوس و استرانژیلوئیدس شادمند -دکتر رضانژاد 

 7 26/12/99 آفازمیده آ: خانواده تریکینلیده، تریشین دکتر صلح جو

 آفازمیده آ: خانواده تریکوریده: تریکوریس و کاپیالریا دکتر صلح جو

 آنژیواسترانژیلوسخانواده متااسترانژیلوئیده: 

17/1/1400 8 

 * 18/1/1400 عملی: بررسی و تشخیص کرم بالغ، تخم تریکوریس و کاپیالریا و تریشین )الرو( شادمند -دکتر صلح جو 

 9 24/1/1400 اپیدمیولوژی و وضعیت نماتدهای روده ای در ایران دکتر عبدلی

 10 31/1/1400 اونکوسرکا و لوآلوآنماتدهای خونی و بافتی: دراکونکولوس،  دکتر رضانژاد

 11 7/2/1400 سایر فیلرها و نماتدهای غیر معمول -فیلرهای لنفاوی )ووشریا و بروگیا( دکتر رضانژاد

 * 8/2/1400 عملی: بررسی و تشخیص نماتدهای خونی و بافتی و غیر معمول شادمند -دکتر رضانژاد 

 12 21/2/1400 مونیلیفورمیس، ماکروکانتورینکوس، ...(گناتوستوما، آکانتوسفاال )  دکتر صلح جو

 * 22/2/1400 عملی: بررسی و تشخیص گناتوستوما، آکانتوسفاال شادمند -دکتر صلح جو 

 اصول کنترل و پیشگیری از کرم های منتقله از طریق خاک، مستقیم و بندپایان دکتر صلح جو

 مصونیت در کرم شناسی

28/2/1400 13 

 14 29/2/1400 دانشجویانسمینار  

 بیماریهای کرمی ، آخرین چاپ –منابع اصلی: صائبی ، الف . بیماریهای انگلی در ایران 

Muller, Worms and Human diseases. (last edition) 
Markell &Voge’s Medical Parasitology (last edition). 
Garcia LS. Diagnostic Medical parasitology. (last edition) 
Topley& Wilson’s Microbiology and Microbial infection: (last edition),vol.5 

 


