
به نام خذا 
(Course Plan) 

( تک یاخته و حشره) 2همسمان با انگل شناسی  :پيشنياز   عملی: وع واحذن 1:تعذاد واحذ   30 :شماره درس    (تک یاخته و حشره) 2آزمایشگاه انگل شناسی :عنوان درس 

کارشناسی             -علوم آزمایشگاهی :رده دانشجویی رشته و 

نحوه تشخيص کليه عوامل تک یاخته و حشرات انگلی بيماریسای انسان با  ی دانشجوآشنای:هذف کلی آموزشی 

 

انگل ها و حشرات بيماریسا  آموزش روش های نمونه برداری، جذاسازی و تهيه الم و رنگ آميسی جهت تشخيص انواع انگل های مختلف و یادگيری خصوصيات مورفولوشیکی انواع: شرح درس
 

سفتبسٍيظُ ػيٌي 

سفتبسي اّذاف 

هحتَاي آهَصؿي حيطِ يبد گيشي 

( سئَع هطبلت )

فؼبليتْبي يبد دٌّذُ پيـٌيبص 

( سٍؽ تذسيغ ) 

فؼبليتْبي  

يبد گيشًذُ 

ٍػبيل  هٌبثغ ػلوي  

ػوؼي ٍ ثصشي  

اسصيبثي 

صهبى ًَع       ًگشؿي هْبستي ؿٌبختي 

طيبسديب، )تبطکذاساى سٍدُ اي 

سا ثَػيلِ  ، (کيلَهبػتيکغ

اّذُ ٍ ػپغ هيکشٍػکَح هؾ

. سػن ًوبيذ

 

+ 

 

 +

دهًَؼتشاػيَى الم  

تک يبختِ ّبي 

اًگلي  

گزاؿتي الم اًگل صيش - 

هيکشٍػکَح ٍ تَضيح دس هَسد 

ٍجَُ تـخيصي آى، سفغ 

هـکالت احتوبلي داًـجَ دس 

تـخيص 

 

تشػين  -ػئَال ٍ پبػخ

ؿکل اًگل 

کتبة اًگل 

ؿٌبػي هبسکل 

، ثشاٍى ٍ تک 

يبختِ ؿٌبػي  

ٍ دکتش سضبئيبى 

... 

 

هيکشٍػکَح، 

الم اًگلي هًَت 

تبثلَ ٍ ؿذُ، 

 اػاليذ -هبطيک

 

گضاسؽ کبس 

 

ػولي آصهَى 

پبيبى جلؼِ  

 

پبيبى تشم 

ٍاطيٌبليغ، )تشيکَهًَبع ّب

سا ثَػيلِ ( َّهيٌيغ ٍ تٌبکغ

هيکشٍػکَح هـبّذُ ٍ ػپغ 

 .سػن ًوبيذ

 

 +

 

 +

 

دهًَؼتشاػيَى الم  

تک يبختِ ّبي 

اًگلي 

هطبلت 

جلؼِ 

قجل 

تي الم اًگل صيش گزاؽ

هيکشٍػکَح ٍ تَضيح دس هَسد 

ٍجَُ تـخيصي آى، سفغ 

هـکالت احتوبلي داًـجَ دس 

تـخيص 

 

 

 //

کتبة اًگل 

ؿٌبػي هبسکل 

، ثشاٍى ٍ تک 

يبختِ ؿٌبػي  

دکتش سضبئيبى ٍ 

... 

 

 -تبثلَ ٍ هبطيک

اػاليذ 

 

 //

 

 //

تبطکذاساى خًَي ٍ ًؼجي 

ثَػيلِ سا ( ليـوبًيب ٍ تشيپبًَصٍم

ٍػکَح هـبّذُ ٍ ػپغ هيکش

 .سػن ًوبيذ

 

 +

 

 +

دهًَؼتشاػيَى الم  

تک يبختِ ّبي 

اًگلي 

هطبلت 

جلؼبت 

 قجل

گزاؿتي الم اًگل صيش 

هيکشٍػکَح ٍ تَضيح دس هَسد 

ٍجَُ تـخيصي آى، سفغ 

هـکالت احتوبلي داًـجَ دس 

تـخيص 

 

 

// 

کتبة اًگل 

ؿٌبػي هبسکل 

، ثشاٍى ٍ تک 

يبختِ ؿٌبػي  

دکتش سضبئيبى ٍ 

... 

 

 -تبثلَ ٍ هبطيک

اػاليذ 

 

// 

 

// 



فبلؼيپبسٍم، ) پالػوَديَم ّب

سا ( ٍيَاکغ، هبالسيِ ٍ اٍال

ثَػيلِ هيکشٍػکَح هـبّذُ ٍ 

 .ػپغ سػن ًوبيذ

 

 +

 

 +

دهًَؼتشاػيَى الم  

تک يبختِ ّبي 

اًگلي 

هطبلت 

جلؼبت 

 قجل

گزاؿتي الم اًگل صيش 

هيکشٍػکَح ٍ تَضيح دس هَسد 

ٍجَُ تـخيصي آى، سفغ 

کالت احتوبلي داًـجَ دس هؾ

تـخيص 

 

// 

کتبة اًگل 

ؿٌبػي هبسکل 

، ثشاٍى ٍ تک 

يبختِ ؿٌبػي  

 دکتش سضبئيبى

 

  

 

 -تبثلَ ٍ هبطيک

اػاليذ 

 

// 

 

// 

اًتبهَثب ّيؼتَليتيکب، اًتبهَثب 

کلي، ّبستوبًي، صيٌضيَاليغ، دي 

هَثب فشاجيليغ، اًذٍليوبکغ ااًت

ًبًب ٍ يذاهَثب ثَچلي سا ثَػيلِ 

ػکَح هـبّذُ ٍ ػپغ هيکشٍ

 .سػن ًوبيذ

 

 +

 

 +

دهًَؼتشاػيَى الم  

تک يبختِ ّبي 

اًگلي 

هطبلت 

جلؼبت 

 قجل

گزاؿتي الم اًگل صيش 

هيکشٍػکَح ٍ تَضيح دس هَسد 

ٍجَُ تـخيصي آى، سفغ 

هـکالت احتوبلي داًـجَ دس 

تـخيص 

 

// 

کتبة اًگل 

ؿٌبػي هبسکل 

، ثشاٍى ٍ تک 

يبختِ ؿٌبػي  

دکتش سضبئيبى ٍ 

 ...

 -تبثلَ ٍ هبطيک

اػاليذ 

 

// 

 

// 

کيؼت ًؼجي ٍ )تَکؼَپالػوب 

، ااػيؼت (تبکي صٍئيت

ػبسکَػيغ تيغ، ايضٍػپَسا، 

کشيپتَػپَسيذيَم ٍ ػيکلَػپَسا 

ٍ ّوچٌيي ثالػتَػيؼتيغ سا 

ثَػيلِ هيکشٍػکَح هـبّذُ ٍ 

 .ػپغ سػن ًوبيذ

 

 +

 

 +

دهًَؼتشاػيَى الم  

تک يبختِ ّبي 

اًگلي 

هطبلت 

جلؼبت 

 قجل

راؿتي الم اًگل صيش گ

هيکشٍػکَح ٍ تَضيح دس هَسد 

ٍجَُ تـخيصي آى، سفغ 

هـکالت احتوبلي داًـجَ دس 

تـخيص 

 

// 

کتبة اًگل 

ؿٌبػي هبسکل 

، ثشاٍى ٍ تک 

يبختِ ؿٌبػي  

دکتش سضبئيبى ٍ 

 ...

 -تبثلَ ٍ هبطيک

اػاليذ 

 

// 

 

// 

حلضٍى ّبي هيضثبى ٍاػط اًگل 

ّبي هْن ثيوبسيضا سا هـبّذُ ٍ 

. خيص دّذتؾ

 

 +

 

 +

ثشسػي حلضٍى  

ّبي هيضثبى ٍاػط 

هطبلت 

جلؼبت 

 قجل

حلضٍى ّبي هيضثبى ٍاػط سا 

تْيِ ٍ دس هَسد ٍجَُ 

. تـخيصي آى ّب تَضيح دّذ

تشػين -ػئَال ٍ پبػخ

 ؿکل حلضٍى

کتبة اًگل 

ؿٌبػي هَلش 

 -تبثلَ ٍ هبطيک

اػاليذ 

 

// 

 

// 

آصهبيؾ هؼتقين هذفَع سا اًجبم 

. دّذ

 

 +

 

 +

سٍؽ  اًجبم 

هؼتقين ًوًَِ 

 ّبي هذفَع

هطبلت 

جلؼبت 

 قجل

سٍؽ اًجبم آصهبيؾ سا تَضيح 

. دادُ ٍ ػپغ اًجبم دّذ

هشاحل  -ػئَال ٍ پبػخ

اًجبم آصهبيؾ سا ثِ 

 دسػتي اًجبم دّذ

کتبة سٍؽ 

ّبي تـخيصي 

اًگل ؿٌبػي 

دکتش خضاى 

 -تبثلَ ٍ هبطيک

ًشم افضاس -اػاليذ

 

// 

 

// 

اًَاع ًگْذاسًذُ ّب سا ًبم ثشدُ ٍ 

. کبسثشد آى ّب سا تَضيح دّذ

 

 +

اًَاع ًگْذاسًذُ ّب   

ٍ کبسثشد آى ّب 

هطبلت 

جلؼبت 

 قجل

-ثحث گشٍّي-ػخٌشاًي 

ػئَال ٍ پبػخ 

کتبة اًگل  ػئَال ٍ پبػخ

ؿٌبػي هبسکل 

، ثشاٍى ٍ تک 

يبختِ ؿٌبػي  

دکتش سضبئيبى ٍ 

 ...

 -تبثلَ ٍ هبطيک

اػاليذ 

 

 ًظشيآصهَى 

 

 پبيبى تشم



سٍدُ هَؽ سا ثبص کشدُ ٍ اًگل 

ّبي سٍدُ اي سا دس آى هـبّذُ 

. ًوبيذ

 

 +

 

 +

ثبص کشدى سٍدُ  

هَؽ جْت 

هـبّذُ اًگل ّبي 

سٍدُ اي 

هطبلت 

جلؼبت 

 قجل

سٍدُ هَؽ سا ثبص کشدُ ٍ اًگل 

ّبي سٍدُ اي سا دس آى ًـبى 

 دّذ

هشاحل  -ػئَال ٍ پبػخ

هختلف کبس سا ثِ دسػتي 

ادُ ٍػپغ اًگل اًجبم د

ّبي هـبّذُ ؿذُ سا 

 سػن ًوبيذ

کتبة سٍؽ 

ّبي تـخيصي 

اًگل ؿٌبػي 

دکتش خضاى 

 -تبثلَ ٍ هبطيک

اػاليذ 

گضاسؽ کبس 

 

آصهَى ػولي 

پبيبى جلؼِ  

 

پبيبى تشم 

ػذيوبًتبػيَى هذفَع 

سا ...( اتش ٍ  -فلَتبػيَى ٍ فشهل)

. اًجبم دّذ

 

 +

 

 +

ثشسػي سٍؽ ّبي  

ػذيوبًتبػيَى 

دُ جْت هـبُ

تخن اًگل ّب ٍ 

کيؼت پشٍتَصٍئشّب 

هطبلت 

جلؼبت 

 قجل

اثتذا سٍؽ کبس سا تَضيح دادُ ٍ 

ػپغ اًجبم دّذ 

هشاحل  -ػئَال ٍ پبػخ

هختلف کبس سا ثِ دسػتي 

اًجبم دادُ ٍػپغ اًگل 

ّبي هـبّذُ ؿذُ سا 

 سػن ًوبيذ

 
 

کتبة سٍؽ 

ّبي تـخيصي 

اًگل ؿٌبػي 

دکتش خضاى 

 -تبثلَ ٍ هبطيک

صاس ًشم اف-اػاليذ

گضاسؽ کبس 

 

آصهَى ػولي 

پبيبى جلؼِ  

 

پبيبى تشم 

سٍؽ ّبي کـت هذفَع سا ًبم 

ثشدُ ٍ کبسثشد آى ّب سا تَضيح 

. دّذ

 

 

 +

ثشسػي سٍؽ ّبي   

کـت هذفَع ٍ 

ثشسػي سٍؽ ّبي 

کوي ًوًَِ هذفَع 

( کبتَ-اػتَل-ثيَس)

  –ػخٌشاًي  

ػئَال ٍ پبػخ -ثحث گشٍّي

کتبة اًگل  ػئَال ٍ پبػخ

کل ؿٌبػي هبس

، ثشاٍى ٍ تک 

يبختِ ؿٌبػي  

دکتش سضبئيبى ٍ 

 ...

  

 آصهَى ًظشي

 

 پبيبى تشم

گؼتشؽ خًَي ضخين ٍ ًبصک سا 

ثشاي ثشسػي اًگل اص ًظش هبالسيب 

. تْيِ کٌذ

 

 +

 

 +

تْيِ گؼتشؽ  

ّبي خًَي ضخين 

ٍ ًبصک ٍ آؿٌبيي 

ثب سٍؽ ّبي سًگ 

 آهيضي خًَي

هطبلت 

جلؼبت 

 قجل

سٍؽ تْيِ گؼتشؽ خًَي 

ًبصک سا تَضيح دادُ ٍ  ضخين ٍ

 ػپغ اًجبم دّذ 

گؼتشؽ -ػئَال ٍ پبػخ 

خًَي ضخين ٍ ًبصک 

 تْيِ کٌذ

کتبة اًگل 

ؿٌبػي هبسکل 

، ثشاٍى ٍ تک 

يبختِ ؿٌبػي  

دکتش سضبئيبى ٍ 

 ...

 -تبثلَ ٍ هبطيک

ًشم افضاس -اػاليذ

گضاسؽ کبس 

 

آصهَى ػولي 

پبيبى جلؼِ  

 

پبيبى تشم 

سٍؽ خًَگيشي اص حيَاى سا 

. دُ ًوبيذهـبُ

 

 +

آؿٌبيي ثب حيَاًبت   

آصهبيـگبّي ٍ 

هحل پشٍسؽ آى 

ّب، سٍؽ 

خًَگيشي اص 

حيَاى 

هطبلت 

جلؼبت 

 قجل

آى ّب سا ثِ حيَاى خبًِ ثشدُ ٍ 

سٍؽ خًَگيشي اص حيَاى سا 

 .ًـبى دّذ

کتبة اًگل  ػئَال ٍ پبػخ

ؿٌبػي هبسکل 

، ثشاٍى ٍ تک 

يبختِ ؿٌبػي  

دکتش سضبئيبى ٍ 

 ...

 -کتبثلَ ٍ هبطي

ًشم افضاس -اػاليذ

گضاسؽ کبس 

 

 ًظشيآصهَى 

پبيبى جلؼِ  

 

پبيبى تشم 



سٍؽ ًوًَِ ثشداسي اص صخن 

ليـوبًيب سا تَضيح دادُ ٍاًجبم 

. دّذ

 

 +

 

 +

ًحَُ ًوًَِ ثشداسي  

اص صخن ّبي 

ليـوبًيب 

 

 

 

 

 

 

هطبلت 

جلؼبت 

 قجل

-ثحث گشٍّي-ػخٌشاًي 

ػئَال ٍ پبػخ، دس صَست 

هالً ٍجَد ثيوبس سٍؽ کبس سا ع

ًـبى دّذ 

ػئَال ٍ پبػخ، دس صَست 

ٍجَد ثيوبس ًوًَِ ثشداسي 

 اص صخن 

کتبة اًگل 

ؿٌبػي هبسکل 

، ثشاٍى ٍ تک 

يبختِ ؿٌبػي  

دکتش سضبئيبى ٍ 

 ...

 -تبثلَ ٍ هبطيک

ًشم افضاس -اػاليذ

گضاسؽ کبس 

 

 ًظشيآصهَى 

پبيبى جلؼِ  

 

پبيبى تشم 

سٍؽ ّبي ػشٍلَطيک ٍ کبسثشد 

ؿگبُ اًگل آى ّب سا دس آصهبي

.  ؿٌبػي تَضيح دّذ

 

 +

آؿٌبيي ثب سٍؽ   

ّبي ػشٍلَطيک ٍ 

کبسثشد آى ّب دس 

آصهبيـگبُ اًگل 

 ؿٌبػي 

 

-ثحث گشٍّي-ػخٌشاًي  

دس صَست ػئَال ٍ پبػخ، 

ٍجَد اهکبًبت تؼذادي اص آى ّب 

 .سا اًجبم دّذ

دس  -ػئَال ٍ پبػخ

صَست ٍجَد اهکبًبت 

آصهبيؾ ّبي اًجبم ؿذُ  

. سا اًجبم دّذ

کتبة اًگل 

ؿٌبػي هبسکل 

، ثشاٍى ٍ تک 

يبختِ ؿٌبػي  

دکتش سضبئيبى ٍ 

 ...

گضاسؽ کبس  

 

 ًظشيآصهَى 

پبيبى جلؼِ  

 

پبيبى تشم 

سًگ آهيضي تشي کشٍم سا اًجبم 

. دّذ

 

 +

 

 +

سٍؽ سًگ آهيضي  

تشي کشٍم جْت 

تک يبختگبى 

اًکلي 

-ثحث گشٍّي-ػخٌشاًي  

سًگ ػئَال ٍ پبػخ، ًحَُ 

 .سا ًـبى دّذ آهيضي تشي کشٍم

اًجبم ػئَال ٍ پبػخ، 

سًگ آهيضي تشي هشاحل 

کشٍم  

کتبة سٍؽ 

ّبي تـخيصي 

اًگل ؿٌبػي 

دکتش خضاى 

گضاسؽ کبس  

 

 ػوليآصهَى 

پبيبى جلؼِ  

 

پبيبى تشم 

 

 

: هٌبثغ دسع

1. Basic Clinical Parasitology by/ Brown. Latest ed. 

2. Medical Parasitology by/ Markell. Latest ed. 

3. Worms and Human disease by/ Muller. Latest ed. 

 تک يبختِ ؿٌبػي پضؿکي، اًتـبسات داًـگبُ تْشاى .4

 

 ّبي ايٌتشًتي ػبيت -5     

 

 : ارزشيابی

 

  ًوشُ 15:  اهتحبى پبيبى تشم -1

 ًوشُ 5 :  ّبي جلؼبتگضاسؽ کبس -2


