
 
 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

 ػلٌم آزهایشگاىی ناپیٌضتورشتو:  مخاطبان:                     قارچ شناضيعنوان درس :   

         کارشناضیهقطغ:    

  23شنبه ها  4 ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:              1تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد( 

   99-99 دًمنیوطال: 6کالش  پیراپسشکیدانشکذه  21تا  8شنبه ها ساعت  4زمان ارائه درس:  

آزهایشنگاه قنارچ  11تنا  11ضو شننهو ىنا  ًاحذ. 1 کالش ػولیاهتحات کٌئیس ً پایاى ترم .

اهتحناى پایناى تنرم لؼالین    شناضی دانشکذه پسشکی طهق لٌگ بٌک ارائو شذه بو دانشنوٌ

        یاهتحاى بو صٌرت دیذى الم هیکرًضکٌپ

 دکتر ػلي هیکاییلي دانشیار قارچ شناضی مدرس:
 میکروب شناسی درس و پیش نیاز:

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

 
 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 آشنایي با هقذهات قارچ شناضي              1

 ياي ضاپرًلی آشنایي با قارچ1

   آشنایي با قارچياي ضوي ً آلرژى3

 آشنایي با بیواریياي قارچي ضطحي4

   آشنایي با ػٌاهل درهاتٌلیتٌزیص- 5

   آشنایي با بیواریياي قارچي زیر جلذي- 6

 آشنایي با بیواریياي قارچي احشایي- 7

   1آشنایي با بیواریياي قارچي احشایي - 8
 
 

 کلی هر جلسه: اهداف ویژه به تفکیک اهداف
 

 آشنایي با هقذهات قارچ شناضي  :جلسه اول هذف کلي
 اهداف ویژه جلسه اول:

 آشنایي با ضلطلو قارچيا -

 آشنایي با ضاختوانياي هیکرًضکٌپي ً هاکرًضکٌپي قارچيا -

 شرایط رشذ قارچيا ً اکٌلٌژي قارچيا -

 در پایان دانشجو قادر باشد

 قارچيا را تؼریف نوایذ --1-1

 هشخصات ضلطلو قارچيا را تؼریف نوایذ  -2-1

 هشخصات ضلٌلي قارچيا را تؼریف نوایذ -1- 3

 انٌاع ضاختواى رًیشي ً زایشي قارچيا را رضن نوایذ      -1 - 4

 شرایط رشذ قارچيا را تؼریف نوایذ -1 -5

 زیطتگاه قارچيا را نام بهرد -6-1

 با قارچ ىای ضاپرًلی  یآشنائ :دوم جلسه هذف کلي
 دوماهداف ویژه جلسه   

قارچ ىای ضاپرًلی  رشتو ای شفاف را از نظر هیکرًضکٌپی ً هاکرًضکٌپی ً  – 1-1 

    اىوی  بشناضذ

قارچ ىای ضاپرًلی  رشتو ای تیره را از نظر هیکرًضکٌپی ً هاکرًضکٌپی ً  - 1 – 1



  اىوی  بشناضذ
            کروسکىپی و اهمیت بشنبسذقبرچ هبی سبپروفیت مخمری را از نظر میکروسکىپی و مب - 2- 3 

 قبرچ هبی سمیآشنبيي بب : سوم جلسه هذف کلي
 سوماهداف ویژه جلسه 

 هیطتیطوٌشآشنایي با  -

 تٌکطیکٌهایکٌزیصآشنایي با  -

-  
 در پایان دانشجو قادر باشد

 را تؼریف نوایذ ضوٌم هیطتیطوٌش ً درهانیػالئن بالیني، اتیٌلٌژي  -1-3

 را تؼریف نوایذ ضوٌم هایکٌتٌکطیکٌزیص ً درهانییني، اتیٌلٌژي ػالئن بال -1-3

 
 آشنبيي بب بیمبريهبي قبرچي سطحي چهارم:  جلسه هذف کلي

 چهارماهداف ویژه جلسه 

 رآشنایي با پیتریازیص ًرضي کال -

 اریتراضواآشنایي با  -

 ترایکٌهایکٌزیصآشنایي با  -

 تینو آ نیگراآشنایي با  -

 اپیذرآشنایي با  -
 در پایان دانشجو قادر باشد

 را تؼریف نوایذ پیتریازیص ً درهانی ػالئن بالیني، اتیٌلٌژي، رًشياي تشخیصي آزهایشگاىي -1-4

 را تؼریف نوایذ اریتراضوا ً درهانی ػالئن بالیني، اتیٌلٌژي، رًشياي تشخیصي آزهایشگاىي -1-4

 را تؼریف نوایذ تینو آ نیگرا ً درهانی يػالئن بالیني، اتیٌلٌژي، رًشياي تشخیصي آزهایشگاى -3-4

 را تؼریف نوایذ ترایکٌهایکٌزیص ً درهانی ػالئن بالیني، اتیٌلٌژي، رًشياي تشخیصي آزهایشگاىي -4-4

 را تؼریف نوایذ پیذرا ً درهانی ػالئن بالیني، اتیٌلٌژي، رًشياي تشخیصي آزهایشگاىي - 4 –5

 درهاتٌلیتٌزیص قبرچي جلذي آشنبيي بب بیمبريهبي پنجم: جلسه هذف کلي

 پنجم اهداف ویژه جلسه
 آشنبيی بب بیمبری درمبتىفیتىزيس-

 در پایان دانشجو قادر باشد

 را تؼریف نوایذ درمبتىفیتىزيس ً درهانی ػالئن بالیني، اتیٌلٌژي، رًشياي تشخیصي آزهایشگاىي -1-5

   آشنبيي بب بیمبريهبي قبرچي زير جلذي ششم جلسه هذف کلي
 ششم اهداف ویژه جلسه

 های ضتٌهاآشنایي با بیواري  -

 آشنایي با بیواري اضپٌرًتریکٌزیص -

 ضتٌهایکٌزیصکرًهٌبالآشنایي با بیواري  -

 آشنایي با رینٌضپٌریذیٌزیص -
 در پایان دانشجو قادر باشد

را  ضننتٌهاهننای  رًشننياي تشخیصنني آزهایشننگاىي ً نوٌنننو ریننري ً درهنناى ػالئننن بننالیني ً اتیٌلننٌژي -6- 1

 تؼریف نوایذ

 اضنپٌرًتریکٌزیصػالئن بالیني ً اتیٌلٌژي رًشياي تشخیصي آزهایشگاىي ً نوٌننو رینري ً درهناى  -1-6

 را تؼریف نوایذ

ػالئننننننن بننننننالیني ً اتیٌلننننننٌژي رًشننننننياي تشخیصنننننني آزهایشننننننگاىي ً نوٌنننننننو ریننننننري ً درهنننننناى  -3-6

 را تؼریف نوایذ کرًهٌبالضتٌهایکٌزیص

 رینٌضنپٌریذیٌزیصاتیٌلٌژي رًشياي تشخیصي آزهایشگاىي ً نوٌنو رینري ً درهناى ػالئن بالیني ً  -4-6

 را تؼریف نوایذ

  1آشنبيي بب بیمبريهبي قبرچي احشبيي هفتم: جلسه هذف کلي
 هفتم اهداف ویژه جلسه

 هیستىپالسمىزيسآشنایي با بیواري  -



 کبنذيذيبزيسبیواري آشنایي با  -

 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 ىیطتٌپالضنوٌزیص رًشنياي تشخیصني آزهایشنگاىي ً نوٌننو رینري ً درهناى ػالئن بالیني ً اتیٌلٌژي-1-6

   را تؼریف نوایذ
را  کانذیننذیازیصػالئننن بننالیني ً اتیٌلننٌژي رًشننياي تشخیصنني آزهایشننگاىي ً نوٌنننو ریننري ً درهنناى -1-6

   تؼریف نوایذ
   2آشنبيي بب بیمبريهبي قبرچي احشبيي هشتم: جلسه هذف کلي

 هشتم اهداف ویژه جلسه

 آسپرژيلىزيسآشنایي با بیواري  -

 سکريپتىکىکىزيآشنایي با بیواري  -

 مىکىرمبيکىزيسآشنایي با بیواري  -

 در پایان دانشجو قادر باشد

را  آضنپرژیلٌزیصػالئن بنالیني ً اتیٌلنٌژي رًشنياي تشخیصني آزهایشنگاىي ً نوٌننو رینري ً درهناى -3-6

   تؼریف نوایذ
را  کریپتٌکٌکنٌزیصن بالیني ً اتیٌلٌژي رًشياي تشخیصي آزهایشگاىي ً نوٌنو رینري ً درهناى ػالئ-4-6

   تؼریف نوایذ
را  هٌکٌرهنایکٌزیصػالئن بالیني ً اتیٌلٌژي رًشياي تشخیصي آزهایشگاىي ً نوٌنو ریري ً درهاى -5-5

   تؼریف نوایذ
 

 منابع:
 

 

 -انتشنارات داهپسشنکي تينراى  - قارچ شناضي پسشکي رًشياي ػولي -خطرًي، ػلیرضا  -

1371 

 1377 –انتشارات دانشگاه تيراى  –قارچ شناضي پسشکي جاهغ  -زیني، لریذ  -

 ضخنراني روش تدریس:
 
 

 پاورپوینت وسایل آموزشی :
 

 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر حسب  روش       آزمون
 درصد(

 ساعت تاریخ 

 //////////////////////// //////////// //////////////   کوئیز

آزمون میان 
 ترم 

    

آزمون پایان 
 ترم

    کتبی

حضور فعال در 
 کالس

    

 
 حضور منظم  مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 
 
 

 دانشکذه: EDOنبم و امضبی مذرس:             نبم و امضبی مذير گروه:                نبم و امضبی مسئىل

 يل:                          تبريخ ارسبل:                                   تبريخ ارسبل :تبريخ تحى

 



 .........علوم آزمایشگاهیقارچ شناسی ......جدول زمانبندی درس

 پیراپسشکی 6کالس  01تا  8ها ساعت  سه شنبه روز و ساعت جلسه :

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1 26 /11 
 

 دکتر علی میکائیلی قارچ شناسی مقدمات

2 3/12 
 

 دکتر علی میکائیلی ساپروفیت ها

3 11/12 
 

 دکتر علی میکائیلی قارچ های سمی

4 17/12 
 

 دکتر علی میکائیلی سطحیبیماری های قارچی 

5 24/12 
 

 دکتر علی میکائیلی بیماری های قارچی جلدی

6 18/1 
 

 یلیکائیم یدکتر عل  دیزیرجلبیماری های قارچی 

7 25 /1 
 

 یلیکائیم یدکتر عل 1بیماری های قارچی احشایی 

8 1/2 
 

 یلیکائیم یدکتر عل 2احشایی  یقارچ یها یماریب

 


