
 

 

                    

 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان 

 

 

 

 پزشکی انگل شناسی  نام و کد درس: 

 

 نظریواحد  1تعداد واحد: 

 

 ساعت( 17جلسه ) 8تعداد جلسات: 

 

 دقیقه 90مدت هر جلسه: 

 زمان : 

 تغذیهدانشجویان کارشناسی  :فراگیران پزشکیشناسی انگل پیش نیاز: 

 پزشکی شناسیباکتریدکتری تخصصی  -باشیساناز دهدکتر مشخصات استاد درس : 

 16الی  8, ساعت هادوشنبه ساعات حضور :

 sanazdehbashi@yahoo.com پست الکترونیکی : آدرس

ها بر سالمت انسان، اختالالت های انگلی منتقله از مواد غذایی، تاثیر انگلها و کرمیاختهآشنایی دانشجویان با تک  کلی: هدف 

 هاهای تشخیص، درمان، پیشگیری و کنترل آنهای انگلی و روشای در عفونتتغذیه

ت ها، ایجاد اختالالزایی انگلمیزبان، بیماری-ای انگلهای تغذیهها در جوامع انسانی، رقابتبا توجه به تنوع زیاد انگل   شرح درس: 

 ها ضروری است. های مقابله با آنزا و راهخونی، سوتغذیه،و سایر عوارض در میزبان، آشنایی کارشناسان تغذیه با این عوامل بیماری
سخنرانی و تدریس، پرسش و پاسخ، تشویق دانشجویان برای مشارکت در مباحث کالسی و یادگیری بیشتر،  فعالیت استاد: 

دانشجویان به همراه استفاده از نرم افزار کامتازیا و بارگذاری در سامانه  استفاده از تصاویر، و پاورپوینت جهت یادگیری بیشتر

 آموزشی سام

 شرکت فعال در کالس و مشارکت در مباحث کالسی، انجام تکالیف های دانشجویان: وظایف و فعالیت

، نمره( 4) امتحان میان ترم , نمره(4)، امتحان کالسی از مباحث مختلف درس :) با تعیین میزان نمره هر آیتم(شیوه ارزشیابی

 نمره( 12)امتحان پایان ترم

 ویدیو پروژکتور، کامپیوتر، تخته وایت برد و ماژیک وایت برد :  امکانات آموزشی

 ، بارگذاری در سامانه آموزشی سامADOBE Connectافزار پاورپوینت، نرماستفاده از   روش آموزش:  

 :منابع

1- WHO/FAO (2014). Multicriteria-based ranking for risk management of Foodborne 

parasites. Report of a joint FAO/WHO Expert meeting, 3-7 September 2012, FAO 

Headquarters, Rome, Italy. Microbiological Risk Assessment Series, ISBN 978 92 4-

156470 0 
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 اهداف اختصاصی سرفصل مطالبعنوان    تاریخ ارائه جلسه

 :روددر پایان این جلسه از دانشجو انتظار می

 کلیات انگل شناسی  1

 ها از نظر راه انتقالبندی انگلطبقه

 هاها و نحوه انتقال آننگلاآشنایی با کلیات 

 هایاختهتک  2

 دیوم، کریپتوسپوریانتاموباهیستولیتیکا، باالنتیدیوم

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, 

  تشخیص, پیشگیری, درمان

 هایاختهتک  3

 ، ژیاردیاو سایر کوکسیدیاها توکسوپالسما

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, 

 تشخیص, پیشگیری, درمان

 هاکرم  4

 ترماتدها)فاسیوال، دیکروسلیوم، هتروفیده(

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, 

 تشخیص, پیشگیری, درمان 

 هاکرم  5

سستدها )تنیا ساژیناتا، تنیا سولیوم، سستس 

 سرکوزیس(

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, 

 تشخیص, پیشگیری, درمان

 هاکرم  6

هیداتیدوزیس، دیفیلوبوتریوم،  سستدها )اکینوکوکوس،

 همینولیپس نانا(

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, 

 تشخیص, پیشگیری, درمان 

 هاکرم  7

لیس، ترونژیلوئیدس استرکوراسنماتدها )ا

 (تریکوسترونژیلوس، توکسوکارا

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, 

 تشخیص, پیشگیری, درمان

 هاکرم  8

های قالبدار، آسکاریس، تریکوسفال،  نماتدها )کرم

 تریشین، آنیزاکیس(

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, 

 تشخیص, پیشگیری, درمان 

  امتحان پایان ترم  9


