
 به نام خدا

(Course Plan) 

 (کرم شناسی) 1همزمان با انگل شناسی   :يشنياز : عملینوع واحد  1: تعداد واحد  42 : شماره درس      (کرم شناسی) 1 آزمایشگاه انگل شناسی: عنوان درس

            کارشناسی -علوم آزمایشگاهی : رده دانشجوييرشته و 

 وشناسائی ناقلین آنها. بیماریزای انسان های طرق مختلف تشخیص انگلبا  آشنایی دانشجو: هدف كلي آموزشي

 

 ها  کرم: آموزش روش های نمونه برداری، تهیه الم و رنگ آمیزی جهت تشخیص انواع انگل های مختلف و یادگیری خصوصیات مورفولوژیکی انواع شرح درس

 

 رفتارویژه عینی

 اهداف رفتاری

محتوای  حیطه یاد گیری

 آموزشی

)رئوس مطالب 

) 

 های یاد دهنده فعالیت پیشنیاز

 ) روش تدریس (

 فعالیتهای 

 یاد گیرنده

 وسایل  منابع علمی 

سمعی و  

 بصری

 ارزیابی

شناخت

 ی

 زمان نوع       نگرشی مهارتی

های پهن  مراحل مختلف کرم

 )ترماتودها( فاسیوال کبدی

مراحل  هپاتیکا شامل تخم،

 سرکر، ردی،اسپروسیست، 

دیکروسلیوم  و متاسرکر

بالغ  شامل تخم، ندریتیکوم(د

را بوسیله میکروسکوپ  انگل

 مشاهده و سپس رسم نماید.

 

+ 

 

+ 

دمونستراسیون  

فلوک های الم 

 کبدی های

گذاشتن الم انگل زیر  -

میکروسکوپ و توضیح در 

مورد وجوه تشخیصی آن، 

رفع مشکالت احتمالی 

 دانشجو در تشخیص

 

ترسیم  -سئوال و پاسخ

 نگلشکل ا

کتاب انگل 

شناسی 

 مارکل ، براون 

کتاب کرم 

شناسی 

دکتررالف 

مولر، کتاب 

کرم شناسی 

دکترفریدون 

 ارفع

میکروسکوپ، 

الم انگلی 

مونت شده، 

 -تابلو و ماژیک

 اسالید

 

 گزارش کار

 

 عملیآزمون 

پایان 

 جلسه 

 

 پایان ترم

های پهن  مراحل مختلف کرم

بالغ کرم  و کبدی شامل تخم

را بوسیله ن کلونورکیس سین

میکروسکوپ مشاهده و 

 سپس رسم نماید.

 

+ 

 

+ 

 

دمونستراسیون  

فلوک الم های 

 کبدی های

مطالب 

جلسه 

 قبل

گذاشتن الم انگل زیر 

میکروسکوپ و توضیح در 

مورد وجوه تشخیصی آن، 

رفع مشکالت احتمالی 

 دانشجو در تشخیص

 

 

// 

کتاب انگل 

شناسی 

 مارکل ، براون 

کتاب کرم 

شناسی 

رالف دکتر

مولر، کتاب 

میکروسکوپ، 

الم انگلی 

مونت شده، 

 -تابلو و ماژیک

 اسالید

 

// 

 

// 



کرم شناسی 

دکترفریدون 

 ارفع

های پهن  مراحل مختلف کرم

وبالغ  روده ای شامل تخم

کرم فاسیولوپسیس 

بوسکی،گاسترودیسکوئیدس 

 اکاینوستوما ،هومنیس

متاگونیموس  ،ایلوکانوم

هتروفیس  ،یوکوگاوائی

را بوسیله  هتروفیس

میکروسکوپ مشاهده و 

 سپس رسم نماید.

 

+ 

 

+ 

دمونستراسیون  

فلوک الم های 

 روده ای های

مطالب 

جلسات 

 قبل

گذاشتن الم انگل زیر 

میکروسکوپ و توضیح در 

مورد وجوه تشخیصی آن، 

رفع مشکالت احتمالی 

 دانشجو در تشخیص

 

 

// 

کتاب انگل 

شناسی 

 مارکل ، براون 

کتاب کرم 

شناسی 

تررالف دک

مولر، کتاب 

کرم شناسی 

دکترفریدون 

 ارفع

میکروسکوپ، 

الم انگلی 

مونت شده، 

 -تابلو و ماژیک

 اسالید

 

// 

 

// 

مراحل مختلف کرم پهن 

پاراگونیموس وسترمانی  ریوی

شامل تخم وبالغ را بوسیله 

میکروسکوپ مشاهده و 

 سپس رسم نماید. 

 

+ 

 

+ 

دمونستراسیون  

فلوک الم های 

 ریوی های

الب مط

جلسات 

 قبل

گذاشتن الم انگل زیر 

میکروسکوپ و توضیح در 

مورد وجوه تشخیصی آن، 

رفع مشکالت احتمالی 

 دانشجو در تشخیص

 

// 

  

کتاب انگل 

شناسی 

 مارکل ، براون 

کتاب کرم 

شناسی 

دکتررالف 

مولر، کتاب 

کرم شناسی 

دکترفریدون 

 ارفع

میکروسکوپ، 

الم انگلی 

مونت شده، 

 -تابلو و ماژیک

 سالیدا

 

// 

 

// 

های پهن  مراحل مختلف کرم

 )شیستوزوماها( خونی

 هماتوبیوم، شیستوزوما

ژاپونیکوم شامل  مانسونی،

 را سرکر تخم،کرم بالغ و

بوسیله میکروسکوپ مشاهده 

 و سپس رسم نماید.

 

+ 

 

+ 

دمونستراسیون  

فلوک الم های 

 های خونی

مطالب 

جلسات 

 قبل

گذاشتن الم انگل زیر 

ح در میکروسکوپ و توضی

مورد وجوه تشخیصی آن، 

رفع مشکالت احتمالی 

 دانشجو در تشخیص

 

// 

کتاب انگل 

شناسی 

 مارکل ، براون 

کتاب کرم 

شناسی 

دکتررالف 

مولر، کتاب 

میکروسکوپ، 

الم انگلی 

مونت شده، 

 -تابلو و ماژیک

 اسالید

 

// 

 

// 



کرم شناسی 

دکترفریدون 

 ارفع

های  کرممراحل مختلف 

اژیناتا س تنیا ،سستودها پهن:

 مل کرم بالغ،شا تنیاسولیوم و

 بارور، بالغ، بندهای نابالغ،

مرحله الروی)سیستی 

بوسیله  را سرکوزیس(

میکروسکوپ مشاهده و 

 سپس رسم نماید.

 

+ 

 

+ 

دمونستراسیون  

الم های کرم 

های پهن روده 

 ای

مطالب 

جلسات 

 قبل

گذاشتن الم انگل زیر 

میکروسکوپ و توضیح در 

مورد وجوه تشخیصی آن، 

رفع مشکالت احتمالی 

 دانشجو در تشخیص

 

// 

کتاب انگل 

شناسی 

 مارکل ، براون 

کتاب کرم 

شناسی 

دکتررالف 

مولر، کتاب 

کرم شناسی 

دکترفریدون 

 ارفع

میکروسکوپ، 

الم انگلی 

مونت شده، 

 -تابلو و ماژیک

 اسالید

 

// 

 

// 

های  کرم مراحل مختلف

 شاملپهن:سستودها

تخم وکرم بالغ 

مرحله  ک وتنیااکینوکوکو

 الروی آن )کیست هیداتید(،

 مولتی لوکوالریستخم  بالغ و

مرحله الروی آن)کیست  و

وکرم  هیداتید حبابچه ای(

 مولتی سپس رابالغ تنیا

بوسیله میکروسکوپ مشاهده 

 و سپس رسم نماید.

 

+ 

 

+ 

دمونستراسیون  

الم های کرم 

های پهن روده 

 ای

مطالب 

جلسات 

 قبل

گذاشتن الم انگل زیر 

وپ و توضیح در میکروسک

مورد وجوه تشخیصی آن، 

رفع مشکالت احتمالی 

 دانشجو در تشخیص

کتاب انگل  //

شناسی 

 مارکل ، براون 

کتاب کرم 

شناسی 

دکتررالف 

مولر، کتاب 

کرم شناسی 

دکترفریدون 

 ارفع

میکروسکوپ، 

الم انگلی 

مونت شده، 

 -تابلو و ماژیک

 اسالید

 

// 

 

// 

های  کرم مراحل مختلف

دیپلیدیوم ، هاسستود پهن:

همینولپیس نانا،  کانینوم،

 همینولپیس دیمی نوتا

 التوم، دیفیلوبوتریوم

ندهای بشامل  اسپیرومترا

تخم  خرطوم کرم، و سر کرم،

دمونستراسیون   + +

الم های کرم 

های پهن روده 

 ای

مطالب 

جلسات 

 قبل

گذاشتن الم انگل زیر 

وسکوپ و توضیح در میکر

مورد وجوه تشخیصی آن، 

رفع مشکالت احتمالی 

 دانشجو در تشخیص

کتاب انگل  

شناسی 

 مارکل ، براون 

کتاب کرم 

شناسی 

دکتررالف 

مولر، کتاب 

   



بوسیله میکروسکوپ  راکرم 

 مشاهده و سپس رسم نماید.

 

کرم شناسی 

دکترفریدون 

 ارفع

های لوله  کرم مراحل مختلف

نماتودها: آسکاریس ای یا 

 وکسوکاراتلومبریکوئیدس، 

 کتی اتوکسوکار کانیس،

ورمیکوالریس  انتروبیوس،

 شامل تخم انگل وکرم بالغ را

بوسیله میکروسکوپ  را

 مشاهده و سپس رسم نماید.

 

 

+ 

 

+ 

دمونستراسیون  

الم های کرم 

های لوله ای 

)نماتودهای( 

 روده ای

مطالب 

جلسات 

 قبل

شتن الم انگل زیر گذا

میکروسکوپ و توضیح در 

مورد وجوه تشخیصی آن، 

رفع مشکالت احتمالی 

 دانشجو در تشخیص

کتاب انگل  

شناسی 

 مارکل ، براون 

کتاب کرم 

شناسی 

دکتررالف 

مولر، کتاب 

کرم شناسی 

دکترفریدون 

 ارفع 

 

میکروسکوپ، 

الم انگلی 

مونت شده، 

 -تابلو و ماژیک

 -اسالید

 

// 

 

// 

های لوله  کرم ل مختلفمراح

نماتودها: تریکوریس ای یا 

 تریشنال تریکورا،

 سپیرالیس،کاپیالریاا

 فیلی پیننسیس( )هپاتیکا و

شامل تخم انگل وکرم بالغ را 

بوسیله میکروسکوپ مشاهده 

 و سپس رسم نماید.

همچنین الروتریشن درعضله 

را بوسیله میکروسکوپ 

 مشاهده و رسم نماید.

 

دمونستراسیون   + +

الم های کرم 

های لوله ای 

)نماتودها( 

روده ای 

 ونسجی

مطالب 

جلسات 

 قبل

گذاشتن الم انگل زیر 

میکروسکوپ و توضیح در 

مورد وجوه تشخیصی آن، 

رفع مشکالت احتمالی 

 دانشجو در تشخیص

کتاب انگل  

شناسی 

 مارکل ، براون 

کتاب کرم 

شناسی 

دکتررالف 

مولر، کتاب 

کرم شناسی 

دکترفریدون 

 ارفع 

 

میکروسکوپ، 

الم انگلی 

مونت شده، 

 -تابلو و ماژیک

 -اسالید

 

// 

 

// 

 

های لوله  کرم مراحل مختلف

 آنکیلوستوما نماتودها ای یا

آمریکانوس و  نکاتور دئودناله،

 استرنژیلوئیدس

 استرکورالیس،

دمونستراسیون   + +

الم های کرم 

های لوله ای 

)نماتودها( 

روده ای 

مطالب 

جلسات 

 قبل

گذاشتن الم انگل زیر 

میکروسکوپ و توضیح در 

مورد وجوه تشخیصی آن، 

رفع مشکالت احتمالی 

 دانشجو در تشخیص

کتاب انگل  

شناسی 

 مارکل ، براون 

کتاب کرم 

شناسی 

میکروسکوپ، 

الم انگلی 

مونت شده، 

 -تابلو و ماژیک

 -اسالید

 

// 

 

// 

 



تریکواسترنژیولیس و 

دراکونکولوس 

 مدیننسیس)پیوک(

 شامل تخم انگل وکرم بالغ را 

وپ مشاهده بوسیله میکروسک

 و سپس رسم نماید.

 

کتررالف د ونسجی

مولر، کتاب 

کرم شناسی 

دکترفریدون 

 ارفع 

 

انواع نگهدارنده ها را نام برده 

و کاربرد آن ها را توضیح 

 دهد.

 

+ 

 

+ 

انواع نگهدارنده  

ها و کاربرد آن 

 ها

مطالب 

جلسات 

 قبل

-بحث گروهی-سخنرانی 

 اسخسئوال و پ

کتاب روش  سئوال و پاسخ

های 

تشخیصی 

انگل شناسی 

 دکتر خزان

 -تابلو و ماژیک

 اسالید

 

 آزمون نظری

 

 پایان ترم

روش انجام آزمایش مستقیم 

را  وسیل کردن نمونه ها

توضیح داده و سپس انجام 

 دهد.

انجام روش   + +

مستقیم  

وسیل کردن 

نمونه های 

 مدفوع

مطالب 

جلسات 

 قبل

-روهیبحث گ-سخنرانی 

 سئوال و پاسخ

مراحل  -سئوال و پاسخ

انجام آزمایش را به 

 درستی انجام دهد

کتاب روش 

های 

تشخیصی 

انگل شناسی 

 دکتر خزان

 -تابلو و ماژیک

 اسالید

گزارش کار 

 آزمون عملی 

پایان 

جلسه 

 پایان ترم

کبد آلوده  حیوانات مبتالبه 

 را بررسی و کیست هیداتید

پس ازپونکسیون مایع درون 

ا به مطالعه آنه

پروتواسکولکس های درون 

 مایع بپردازد. 

بررسی کبد   + +

 آلوده حیوانات 

پونکسیون 

مایع درون 

کیست جهت 

دیدن 

پروتواسکولکس 

 انگل

مطالب 

جلسات 

 قبل

-بحث گروهی-سخنرانی 

 سئوال و پاسخ

 -سئوال و پاسخ

مراحل بررسی 

وپونکسیون کبدآلوده را 

 به درستی انجام دهد.

کتاب انگل 

شناسی 

 مارکل ، براون 

کتاب کرم 

شناسی 

دکتررالف 

مولر، کتاب 

کرم شناسی 

دکترفریدون 

 ارفع

میکروسکوپ، 

الم انگلی 

مونت شده، 

 -تابلو و ماژیک

 اسالید

 گزارش کار

 آزمون عملی

پایان 

 جلسه

 پایان ترم

به بررسی تخم انگل های 

انواع  نمونه پرزروه پرداخته و

 تشخیص دهد. را آنها

 

+ 

 

+ 

وه کردن پرزر 

نمونه مدفوع 

وبررسی تخم 

کرم های انگلی 

مطالب 

جلسات 

 قبل

-بحث گروهی-سخنرانی 

 سئوال و پاسخ

مراحل  -سئوال و پاسخ

مختلف کار را به 

درستی انجام داده 

وسپس  تخم انگل های 

کتاب روش 

های 

تشخیصی 

انگل شناسی 

 -تابلو و ماژیک

 اسالید

 گزارش کار

 

 آزمون عملی

پایان 

 جلسه 

 

 پایان ترم



مشاهده شده را رسم  درآن

 نماید

 دکتر خزان

رسوبی  روش فلوتاسیون و

روی  بر را )سدیمانتاسیون(

 نمونه های مدفوع انجام دهد.

 

+ 

 

+ 

بررسی روش  

های 

سدیمانتاسیون 

وفلتاسیون 

جهت مشاهده 

تخم انگل ها و 

کیست 

 پروتوزوئرها

مطالب 

جلسات 

 قبل

ابتدا روش کار را توضیح 

 ام دهدداده و سپس انج

مراحل  -سئوال و پاسخ

مختلف کار را به 

 درستی انجام دهد.
 

کتاب روش 

های 

تشخیصی 

انگل شناسی 

 دکتر خزان

 -تابلو و ماژیک

 اسالید

 گزارش کار

 

 آزمون عملی

پایان 

 جلسه 

 

 پایان ترم

روش های چسب اسکاچ را 

 انجام دهد.

 

 

+ 

شرح روش   +

 چسب اسکاچ 

ابتدا روش کار را توضیح  

 و سپس انجام دهد داده

وانجام  سئوال و پاسخ

 درست کار

کتاب روش 

های 

تشخیصی 

انگل شناسی 

 دکتر خزان

 -تابلو و ماژیک

 اسالید

 

 آزمون نظری

 

 پایان ترم

روش جستجوی خون مخفی 

روی نمونه مدفوع انجام  بر را

 دهد.

 

+ 

 

+ 

شرح روش  

جستجوی 

خون مخفی 

 درنمونه مدفوع

مطالب 

جلسات 

 قبل

ار را توضیح ابتدا روش ک

 داده و سپس انجام دهد

مراحل  -سئوال و پاسخ

مختلف کار را به 

 درستی انجام دهد

کتاب روش 

های 

تشخیصی 

انگل شناسی 

 دکتر خزان

 -تابلو و ماژیک

 اسالید

 گزارش کار

 

 آزمون عملی

پایان 

 جلسه 

 

 پایان ترم

 رنگ آمیزی گیمسا راب

رروی گسترش های خونی 

 نازک وضخیم انجام دهد.

تهیه گسترش   + +

های خونی 

ضخیم و نازک 

و آشنایی با 

روش های 

رنگ آمیزی 

 خونی

روش تهیه گسترش خونی  

ضخیم و نازک را توضیح 

 داده و سپس انجام دهد 

-سئوال و پاسخ 

گسترش خونی ضخیم 

 و نازک تهیه کند

کتاب انگل 

شناسی 

مارکل ، براون 

و تک یاخته 

شناسی  دکتر 

 رضائیان و ...

 -ماژیکتابلو و 

 اسالید

 گزارش کار

 

 آزمون عملی

پایان 

 جلسه 

 

 پایان ترم
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 وی باهمکاری نشرديباجخسر انتشاراتكرم شناسي دكترفريدون ارفع  .4
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