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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 کارشناسی علوم آزمایشگاهی حصیلی:ت یرشتهو مقطع   علوم آزمایشگاهی گروه آموزشی:  پیراپزشکی دانشکده:

 عمومی یکروبشناسیمیش نیاز:پ   تئوری +عملی   د:نوع واح  2       تعداد واحد: قارچ شناسی نام درس: 

 Aکالس مکان برگزاری:         10 - 12 :ساعت شنبه             :زمان برگزاری کالس: روز

 دکتر یزدان پرست  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: دکتر یزدان پرست مسئول درس: 22 تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

کروسکپی و میکروسکپی و بررسی خصوصیات آنهاا  ماسانی را از نظر عالئم بالینی ،خصوصیات ، در این درس عوامل قارچی بیماریزای ان

ابازار و وساایل و ......( و افتارا      -خاک –برروی محیط کشت و با تاکید بر روش های جداسازی و شناسایی آنها از محیط اطراف ) فضا 

 آنها و نحوه گزارش معرفی می گردد.  

 هید()لطفا شرح دهدف کلی: 

طبقه بندی و شناسایی قارچهای ساپروفیت و بیماریزا و طارز تشاصیآ آزمایشاگاهی آنهاا و روش هاای تحقیاا جهات اوباات وجاود          

 بیماریهای قارچی فرصت طلب و بیماریزا

  )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
 قارچهای پاتوژن ، فرصت طلب و ساپروفیت را نام ببرد  -1

 بیماریزایی و درمان آنها را بیان کند  ،ات میکروسکپی و ماکروسکپی قارچ ها خصوصی -2

 را از یکدیگر تفکیک نماید .  قارچهای پاتوژن -3

 سطحی ،جلدی ، زیر جلدی ، و احشائی را لیست نماید.انواع بیماریهای قارچی  -4

 را لیست نماید بیماریها عوامل قارچی  -5

 د شرح ده را نحوه نمونه گیری -6

 د یری را توضیح دهیشگنحوه پ  -7

 را نشان دهد  طریقه کشت   -8

 دهد . انجام چگونگی رنگ آمیزی را  -9

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سصنرانی برنامه ریزی شده   سصنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ا )لطفاً نام ببرید( سایر موارد

 

 

 )لطفا شرح دهید( ف و تکالیف دانشجو:وظاي

 حضور منظم و فعال در جلسات درس  -1

 مطالع مباحث ارائه شده و مشارکت فعال در کوییزها و سمینارهای کالس   -2
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 وسايل کمک آموزشی:   

  پروژکتور اسالید  صته و گچت  وایت برد

 کامپیوتر -میکروسکپ  –اورهد  ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد  70  آزمون پایان ترم   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد 10شرکت فعال در کالس     نمره درصد 10انجام تکالیف 

 درصد نمره 10ارائه سمینار کالسی ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی              ایچندگزینه         اسخ کوتاهپ     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

   چاپی    Medical mycology  E.G.V Evans 

 

  اينترنتی 

 
 

 منابع فارسی:

                       جلد ( دکتر يزدان پرست  4قارچ شناسی پزشکی )    چاپی 

 
 

                          اينترنتی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دکتر یزدان پرست  تریکوزیس واسپور – یستوماابیماریهای قارچی زیر جلدی ممقدمات  1

 // انتوموفتورومایکوز  –لوپومایکوز  -تومایکوزالسکروموپ 2

 // بازیدیومایکوز  -فانوهایفومایکوز 3

 // اواومایکوز –رینوسپوریدیوز  4

 // زهیستوپالسمو –قارچی احشائی  های مقدمات بیماری 5

 // یوئیدومایکوز پاراکوکسیدمایکوزکوکسیدیوئیدو   6

 // یوز نوکارد-نومایکوزآکتی -پالستومایکوز –کریپتوکوکوز  7

 // موکورمایکوز -آسپرژیلوز -کاندیدوز 8

 // رودوتورولوزیس و جلسه پرسش و پاسخ و رفع اشکال  –ژنوتریکوز -پنی سیلیوز-فوزاریوزیس 9

....   

....   

....   

....   

.....   

 

 


