
دانشگاه علوم پزشکی زنجان – دانشکده پزشکی 
برنامه درسی انگلشناسی و قارچشناسی (COURSE PLAN) رشته پزشکی (پردیس)، نیمسال دوم ٩٨- ٩٧ 

تعداد ساعت: ۵١ تعداد واحد: ۳ تئوری            عملی  نام درس: انگلشناسی و قارچشناسی
نیمسال: اول       دوم دوره: علوم پایه        فیزیوپاتولوژی        گروه آموزشی: انگلشناسی و قارچشناسی

تعداد جلسات: ٢۶    پایان ترم:  شروع ترم:  محل برگزاری کالس: 
هدف کلی: آشنائی و شناخت در مورد انگلها، قارچها و بندپایان شایع و بیماریهای مرتبط با آنها

معاون آموزشی دانشکده: مدیر گروه: دکتر هانیلو

مدرس موضوع تدریس ساعت تاریخ روز جلسه
دکتر فضائلی مقدمات و تعاریف انگلشناسی پزشکی، کلیات تکیاختهشناسی ١٢-١٠ ٩٧/١١/١٣ شنبه ١
دکتر فضائلی آمیبهای بیماریزا و فرصتطلب و آمیبهای غیر بیماریزا ١٠-٨ ٩٧/١١/١٥ دوشنبه ٢
دکتر فضائلی تاژکداران رودهای و تناسلی (ژیاردیا و تریکوموناس، کیلوماستیکس)، باالنتیدیوم ١٢-١٠ ٩٧/١١/٢٧ شنبه ٣
دکتر فضائلی تاژکداران خونی و نسجی (لیشمانیاها) ١٠-٨ ٩٧/١١/٢٩ دوشنبه ٤
دکتر فضائلی تاژکداران خونی و نسجی (ادامه لیشمانیاها و تریپانوزوماها) ١٢-١٠ ٩٧/١٢/٤ شنبه ٥
دکتر فضائلی پالسمودیومها (ماالریا) ١٠-٨ ٩٧/١٢/٦ دوشنبه ٦
دکتر فضائلی توکسوپالسما ١٢-١٠ ٩٧/١٢/١١ شنبه ٧
دکتر فضائلی کوکسیدیاها (کریپتوسپوریدیوم، ایزوسپورا، سیکلوسپورا، سارکوسیستیس) ١٠-٨ ٩٧/١٢/١٣ دوشنبه ٨
دکتر هانیلو کلیات کرمشناسی، سستودها (تنیا ساژیناتا و تنیا سولیوم) ١٢-١٠ ٩٧/١٢/١٨ شنبه ٩
دکتر هانیلو اکینوکوکهای شایع (بیماری کیست هیداتیک و کیست حبابجهای) ١٠-٨ ٩٧/١٢/٢٠ دوشنبه ١٠
دکتر هانیلو هایمنولپیس نانا و دیمینوتا، دیفیلوبوتریوم التوم ١٢-١٠ ٩٨/١/١٧ شنبه ١١
دکتر هانیلو کلیات ترماتودها، فاسیوال، دیکروسولیوم و سایر ترماتودهای کبدی ١٠-٨ ٩٨/١/١٩ دوشنبه ١٢
دکتر هانیلو شیستوزوماها و ترماتودهای رودهای ١٢-١٠ ٩٨/١/٢٤ شنبه ١٣
دکتر هانیلو کلیات نماتودها، آسکاریس، تریکوسفال، اکسیور ١٠-٨ ٩٨/١/٢٦ دوشنبه ١٤
دکتر هانیلو کرمهایقالبدار، استرونژیلوئیدس ١٢-١٠ ٩٨/١/٣١ شنبه ١٥

دکتر هانیلو  الروهای مهاجر احشایی، تریشن و نماتودهای غیرشایع ١٠-٨ ٩٨/٢/٢ دوشنبه ١٦
**************امتحان میان ترم ***************** ١٢-١٠ ٩٨/٢/٧ شنبه ***

دکتر امانلو کلیات قارچ شناسی پزشکی، ساپروفیتها ١٠-٨ ٩٨/٢/٩ دوشنبه ١٧
دکتر امانلو قارچهای سطحی (پتیریازیس، کچلی سیاه، پیدرا، ترایکومایکوزیس) ١٢-١٠ ٩٨/٢/١٤ شنبه ١٨
دکتر امانلو بیماریهای قارچی جلدی (درماتوفیتوزیس) ١٠-٨ ٩٨/٢/١٦ دوشنبه ١٩
دکتر امانلو بیماریهای قارچی زیرجلدی(مایستوما، اسپوروتریکوزیس،...) ١٢-١٠ ٩٨/٢/٢١ شنبه ٢٠

دکتر امانلو  عفونتهای قارچی احشایی و فرصت طلب (کاندیدیازیس، هیستوپالسموزیس) ١٠-٨ ٩٨/٢/٢٣ دوشنبه ٢١
دکتر قوامی کلیات حشرهشناسی پزشکی، پشههای کولیسیده ١٢-١٠ ٩٨/٢/٢٨ شنبه ٢٢
دکتر قوامی سیمولیدهها، پشه خاکیها، گلوسینیدهها ١٠-٨ ٩٨/٢/٣٠ دوشنبه ٢٣
دکتر قوامی موسکوئیدهها، میازیس، ککها، ساسهای خونخوار ١٢-١٠ ٩٨/٣/٤ شنبه ٢٤
دکتر قوامی شپشهای انسانی، بیماری گال و هیرههای منازل ١٠-٨ ٩٨/٣/٦ دوشنبه ٢٥
دکتر قوامی کنههای نرم و سخت، رتیلها و عقربها ١٢-١٠ ٩٨/٣/١١ شنبه ٢٦



برنامه درسی انگلشناسی و قارچشناسی (COURSE PLAN) رشته پزشکی، نیمسال دوم ٩٨- ٩٧
تعداد ساعت: ۳۴ تعداد واحد: ١ تئوری            عملی  نام درس: انگلشناسی و قارچشناسی

تعداد جلسات: ١۷  پایان ترم:  شروع ترم:  محل برگزاری: آزمایشگاه انگلشناسی- دانشکده پزشکی  
هدف کلی: آشنایی با مورفولوژی و تشخیص آزمایشگاهی انگلها، بندپایان و قارچهای شایع در انسان

توضیحات:
١- کالسهای عملی، روزهای شنبه و دوشنبه طبق برنامه هفتگی در آزمایشگاه بخش تشکیل میگردد. 

٢- پوشیدن روپوش سفید آزمایشگاهی و رعایت سایر مقررات آموزشی در کالسهای عملی الزامی است.
 

معاون آموزشی دانشکده: مدیر گروه: 
دکتر هانیلو

همکاران 
آزمایشگاه مدرس موضوع تدریس تاریخ سه

جل

خانم سلیمانی و 
خانم رحیمی دکتر فضائلی مشاهده نمونهها و المهای آموزشی آمیبها ١

″ دکتر فضائلی مشاهده نمونهها و المهای آموزشی ژیاردیا، تریکوموناس و کیلوماستیکس ٢
″ دکتر فضائلی مشاهده نمونهها و المهای آموزشی لیشمانیا و توکسوپالسما و کوکسیدیاها ٣
″ دکتر فضائلی تهیه گسترش نازک و ضخیم خون، رنگآمیزی گیمسا ٤
″ دکتر فضائلی مشاهده نمونهها و المهای آموزشی ماالریا ٥
″ دکتر هانیلو مشاهده نمونهها و المهای آموزشی تنیاها، هایمنولپیس ٦
″ دکتر هانیلو مشاهده نمونه و المهای آموزشی اکینوکوکوس، کیست هیداتیک،  دیپیلیدیوم ٧
″ دکتر هانیلو مشاهده نمونهها و المهای آموزشی دیفیلوبوتریوم، فاسیوال و دیکروسولیوم ٨
″ دکتر هانیلو مشاهده نمونهها و المهای آموزشی، شیستوزوماها و ترماتودهای روده ای ٩
″ دکتر هانیلو مشاهده نمونهها و المهای آموزشی آسکاریس، تریکوسفال، کرمهایقالبدار ١٠
″ دکتر هانیلو مشاهده نمونهها و المهای آموزشی اکسیور، تریشن، تریکواسترونژیلوس ١١
″ دکتر امانلو مشاهده المهای آموزشی قارچهای ساپروفیت ١٢
″ دکتر امانلو مشاهده المهای آموزشی درماتوفیتها ١٣
″ دکتر امانلو مشاهده نمونهها و المهای آموزشی قارچهای احشایی و زیرجلدی ١٤

خانم بابایی دکتر قوامی مشاهده نمونهها و المهای آموزشی آنوفل، کولکس و سیمولیومها، پشه خاکی ١٥
″ دکتر قوامی مشاهده نمونهها و المهای آموزشی، میازها، ککها، شپشها و ساسها ١٦
″ دکتر قوامی مشاهده نمونهها و المهای آموزشی مایتها، کنههای سخت و نرم و عقربها ١٧




