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 دکتر علي هیکايیلي دانشیار قارچ شناضی مدرس:
 میکروب شناسی درس و پیش نیاز:

 
 آشنایی با قارچ ها و برخی از بیماری های حاصله از آنها هدف کلی درس :

 
 (هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدفا

 آشنايي با هقذهات قارچ شناضي              - 1

 درهاتٌفیتٌزيصتینو آ ًرضیکالر ً  ضطحی ً جلذی آشنايي با بیواريياي قارچي - 5

 اضپٌرًتريکٌزيص، رينٌضپٌريذيٌزيص : آشنايي با بیواريياي قارچي زير جلذي - 3

 ص،پتٌکٌکٌزيکري،کانذيذيازيص ،ىیطتٌپالضوٌزيص:آشنايي با بیواريياي قارچي احشايي - 4

 ، اکتینٌهايکٌزيص هٌکٌرهايکٌزيص
 
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

  ً بیواری ىای قارچی ضطحی جلذی آشنايي با هقذهات قارچ شناضي :جلسه اول هذف کلي
 

 اهداف ویژه جلسه اول:

 آشنايي با ضلطلو قارچيا ً جايگاه تاکطٌنٌهیک آنيا

 ضکٌپي ً هاکرًضکٌپي قارچياآشنايي با ضاختواى هیکرً -

 آشنايي با شرايط رشذ ً تکثیر قارچيا  -

  رآشنايي با پیتريازيص ًرضي کال -

 آشنايي با عٌاهل ايجاد کننذه درهاتٌفیتٌزيص -

 آشنايي با اشکال بالیني درهاتٌفیتٌزيص  -
 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 قارچيا را تعريف نوايذ -1- 1

 هیکرًضکٌپي قارچيا را رضن نوايذانٌاع ضاختواى  -1- 5

 شرايط رشذ قارچيا را تعريف نوايذ -1- 3

 تقطین بنذي بیواريياي قارچي را نام ببرد -1- 4

 قارچ شناضي پسشکي را تعريف نوايذ -1- 5
 اشکبل ببليني، اتيىلىژي، راههبي تشخيص آزمبيشگبهي و درمبن پيتريبزيس را نبم ببرد - 1 -6

 تي، کچلي را نام ببردعٌاهل درهاتٌفی1 - 7

 اکٌلٌژي درهاتٌفیت ىا را تعريف نوايذ –اپیذهیٌلٌژي  -1- 8

 اشکال بالیني کچلي ىا را تعريف نوايذ -1- 9

  رًشياي پیشگیري ً درهاى کچلي ىا را تعريف نوايذ -1 - 11

 

 



 زيرجلذی و سيستميکآشنبيي بب بيمبريهبي قبرچي  :دوم جلسه هذف کلي
 

 ومداهداف ویژه جلسه 

 آشنايي با هاي ضتٌها -

 آشنايي با کانذيذيازيص -

 آشنايي با آضپرژيلٌزيص -

 آشنايي با کريپتٌکٌکٌزيص -

 آشنايي با هٌکٌرهايکٌزيص -
 در پایان دانشجو قادر باشد

 اشکال بالیني، اتیٌلٌژي، راىياي تشخیص آزهايشگاىي ً درهاى  هاي ضتٌها را تعريف نوايذ  -5- 1

 ف بالیني، عٌاهل ً راىياي تشخیص ً درهاى کانذيذيازيص را نام ببرداشکال هختل -5- 5

 اشکال هختلف بالیني، عٌاهل ً راىياي تشخیص ً درهاى آضپرژيلٌزيص را نام ببرد -5- 3

 را نام ببرد کريپتٌکٌکٌزيصاشکال هختلف بالیني، عٌاهل ً راىياي تشخیص ً درهاى  -5- 4

 راىياي تشخیص ً درهاى هٌکٌرهايکٌزيص را نام ببرد اشکال هختلف بالیني، عٌاهل ً -5- 5
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