
دانشگاه علوم پزشکی قم                                      دانشکده پزشکی
گروه  میکروبیولوژی و ایمونولوژی  

مسئول درس : دکتر 
سید جعفر عدنانی

برنامه درس تئوری انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی  گروه 
دانشجویان پزشکی ورودی ۹٥ گروه (تعداد واحد ٢/٥ واحد)

مدرس موضوع تاریخ روز  درس ردیف
دکتر عدنانی آشنایی دانشجویان با کلیات انگل شناسی پزشکی کرم شناسی  ۹۷/۷/۲ دوشنبه  انگل شناسی ۱
دکتر عدنانی آشنایی دانشجویان با ترماتودهای کبدی (فاسوال، دیکروسلیوم، کلونورکیس) ۹۷/۷/۹ دوشنبه  انگل شناسی ۲
دکتر عدنانی آشنایی دانشجویان با ترماتودهای رودهای (هتروفیس، فاسیولپسیس) ۹۷/۷/۱۶ انگل شناسی  دو شنبه ۳
دکتر عدنانی آشنایی دانشجویان با ترماتود ریوی(پاراگونیموس)و ترماتودهای خونی ۹۷/۷/۲۳ دوشنبه  انگل شناسی ۴

کوییز شماره یک  
دکتر عدنانی آشنایی دانشجویان با کلیات سستودها و سستودهای روده ای ۹۷/۷/۳۰ دوشنبه  انگل شناسی ۵
دکتر عدنانی آشنایی دانشجویان با اهمیت پزشکی سستودهای بافتی  ۹۷/۸/۷ انگل شناسی  دوشنبه ۶

کوییز شماره دو
دکتر عدنانی آشنایی دانشجویان با کلیات نماتودها و نماتودهای آسکاریس، کرمک،............... ۹۷/۸/۱۴ دوشنبه  انگل شناسی ۷
دکتر عدنانی آشنایی دانشجویان با نماتوده های انکیلوستوما، نکاتور و .استرونژیلوس ............. ۹۷/۸/۲۱ انگل شناسی   دوشنبه  ۸
دکتر عدنانی آشنایی دانشجویان با نماتود تریشنال و فیلرها ۹۷/۸/۲۸ دوشنبه  انگل شناسی ۹

آزمون میان ترم تشریحی جواب کوتاه ( ٦ نمره)  
دکتر عدنانی آشنایی دانشجویان با کلیات تک یاخته ها و آمیب ها ۹۷/۸/۵ انگل شناسی  دوشنبه ۱۰
دکتر عدنانی آشنایی دانشجویان با تاژکداران دستگاه گوارش و ادرای- تناسلی ۹۷/۸/۱۲ دوشنبه انگل شناسی ۱۱
دکتر عدنانی آشنایی دانشجویان با تاژکدارن خونی – بافتی ۹۷/۹/۱۹ دوشنبه انگل شناسی ۱۲

کوییز شماره سه
دکتر عدنانی آشنایی دانشجو یان با تک یاخته های شاخه اپی کمپلکس ها و کوکسیدیای 

روده ای
۹۷/۹/۲۶ دوشنبه انگل شناسی ۱۳

دکتر عدنانی آشنایی دانشجویان با اهمیت تک یاخته پالسمودیوم ۹۷/۱۰/۳ دوشنبه انگل شناسی ۱۴
در صورت نیاز (جبرانی) ۱۰۹۷/۱۰

کوییز شماره چهار
دکتر فاتح  آشنایی دانشجویان با کلیات قارچ شناسی و عفونت های قارچی سطحی ۹۷/۷/۳ سه شنبه قارچ  شناسی ۱۵
دکتر فاتح  آشنایی دانشجویان با عفونت های قارچی جلدی ۹۷/۷/۱۰ سه شنبه  قارچ  شناسی ۱۶
دکتر فاتح  آشنایی دانشجویان با عفونت های قارچی زیرجلدی ۹۷/۷/۱۷ سه شنبه قارچ  شناسی ۱۷
دکتر فاتح  آشنایی دانشجویان با عفونت های قارچی احشایی ۹۷/۷/۲۴ سه شنبه قارچ  شناسی ۱۸

دکتر ثقفی پور   آشنایی دانشجویان با کلیات حشره شناسی و اهمیت پزشکی دوباالن ۹۷/۸/۱ سه شنبه  حشره شناسی ۱۹
دکتر ثقفی پور آشنایی دانشجویان با اهمیت پزشکی دوباالن،کک، ساس، شپش ۹۷/۸/۱۵ حشره شناسی سه شنبه  ۲۰
دکتر ثقفی پور آشنایی دانشجویان با اهمیت پزشکی کنه، بند پایان سمی زهر دار و آلرژی زا ۹۷/۸/۲۲ سه شنبه حشره شناسی ۲۱

آزمون پایان ترم تشریحی جواب کوتاه (٦ نمره) ۹۷/۱۰/۱۹
کتب مرجع تئوری : 

منابع اصلی درس:      ١. انگل شناسی پزشکی مارکل                                    ٢. انگل شناسی پزشکی نووابرون
                                 ٣. بیماریهای انگلی در ایران جلد ١ و ٢                        ٤.  کرم شناسی پزشکی دکتر ارفع 

                                ٥.تک یاخته شناسی دکتر غروی                                  ٦  . انگل شناسی پزشکی دکتر ادریسیان
                                ٧ . قارچ شناسی پزشکی جامع                                     ٨. حشره شناسی دکتر ابراهیم صائبی 


