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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

 کارشناسی علوم آزمایشگاهی تحصیلي: یو رشته مقطع   علوم آزمایشگاهی گروه آموزشي:  پیراپزشکی دانشکده:

 میکروب شناسيیش نیاز: پ  تئوری +عملينوع واحد:   2تعداد واحد:   قارچ شناسي نام درس:

 Aکالس مکان برگزاری:       عملي 13-15تئوری  و  10 -12:ساعت      شنبه              :کالس: روز ریبرگزازمان 

 دکتر يزدان پرست مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: دکتر يزدان پرست مسئول درس:   نفر 22 تعداد دانشجويان:

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

 ی قارچی زیر جلدی و احشایی را فرا می گیرند. دانشجویان کلیات عفونت هادر این درس 

 

 

 (است  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يهدف کل

نمونه گیری از طریق تشخیص آزمایشگاهی و درمان عفونت های قارچی زیر جلدی ا عوامل قارچی ، عالئم بالینی ، دانشجویان بآشنایی 

 و احشایی می باشد . 

 

 اهداف رفتاری جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: رسیان ددر پا  

  را ذکر نماید. و اسپوروتریکوز  توماعوامل بیماری مایس -

 را فهرست کند.  مایستوما و اسپوروتریکوز  عالئم بالینی -

 را توضیح دهد.  طرز نمونه گیری و تشخیص آزمایشگاهی  -

 را تجزیه و تحلیل کند.   بیماریهاعلل بیماری ها و وجود افتراقی  -

 نگ آمیزی الم ها را نشان  دهد.طریقه ر -

 را انجام دهد. کشت نمونه ها روی محیط های تخصصی -

 

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 پرسش شفاهی   سخنرانی  تعریف بیماری    یستوماما دقیقه   60   

 شرکت فعال در کالس و پاسخ   شسپر چی  عوامل قار اسپورو تریکوز  

   عالئم بالینی    
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 :اهداف رفتاری جلسه دوم

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

   را ذکر نماید.لوبومایکوز +انتوموفتورومایکوز  عوامل بیماری کروموبالستومایکوز + -

 را فهرست کند.  یکوزلوبومایکوز +انتوموفتوروما عالئم بالینی کروموبالستومایکوز + -

 را توضیح دهد. لوبومایکوز +انتوموفتورومایکوز  طرز نمونه گیری و تشخیص آزمایشگاهی کروموبالستومایکوز + -

 را تجزیه و تحلیل کند. کروموبالستومایکوز + لوبومایکوز +انتوموفتورومایکوز   یبیماریها علل بیماری ها و وجود افتراقی-

 را نشان  دهد. طریقه رنگ آمیزی الم ها-

 کشت نمونه ها روی محیط های تخصصی  را انجام دهد.-
 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان -

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

شررررکت فعرررال در    برنامه ریزی شده سخنرانی تعریف بیماری  کروموبالستومایکوز دقیقه  60

 کالس

 Quiz و پاسخ   شسپر عوامل قارچی   زلوبومایکو 

   عالئم بالینی   انتوموفتورومایکوز 

 

 اهداف رفتاری جلسه سوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

   را ذکر نماید.عوامل بیماری فائو.هایفومایکوز + بازیدیومایکوز  -

 را فهرست کند.   عالئم بیماری فائو.هایفومایکوز + بازیدیومایکوز -

 را توضیح دهد فائو.هایفومایکوز + بازیدیومایکوز  ز نمونه گیری و تشخیص آزمایشگاهیطر -

 را تجزیه و تحلیل کند  فائو.هایفومایکوز + بازیدیومایکوز یبیماریهاعلل بیماری ها و وجود افتراقی  -

 طریقه رنگ آمیزی الم ها را نشان  دهد.- -

 را انجام دهد ه ها روی محیط های تخصصیکشت نمون-
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 پرسش شفاهی   سخنرانی برنامه ریزی شده   تعریف بیماری  فائو.هایفومایکوز دقیقه  60

 شرکت فعال در کالس و پاسخ   شسپر عوامل قارچی   لوبومایکوز 

   عالئم بالینی   انتوموفتورومایکوز 

 

 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

   را ذکر نماید.رینوسپوریدیوز + اواومایکوز عوامل بیماری  -

 را فهرست کند. عالئم بالینی رینوسپوریدیوز + اواومایکوز  -

 را توضیح دهد.  ریدیوز + اواومایکوزطرز نمونه گیری رینوسپو -

 .را تجزیه و تحلیل کندرینوسپوریدیوز + اواومایکوز  یاری ها و وجود افتراقی بیماریهاعلل بیم -

 طریقه رنگ آمیزی الم ها را نشان  دهد. -

 را انجام دهد کشت نمونه ها روی محیط های تخصصی-
 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان -

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ابيارزشی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 Quiz سخنرانی برنامه ریزی شده   تعریف بیماری  رینوسپوریدیوز  دقیقه  60

 شرکت فعال در کالس و پاسخ شسپر عوامل قارچی    اواومایکوز    

   عالئم بالینی    

 

 

 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

   را ذکر نماید.رچی احشائی ( زیس ) بیماری قاسموپالعوامل بیماری هیستو -

 را فهرست کند.  زیس ) بیماری قارچی احشائی ( سموپالعالئم بالینی هیستو -

 را توضیح دهد.  زیس ) بیماری قارچی احشائی ( سموپالهیستوو تشخیص آزمایشگاهی طرز نمونه گیری  -

 را تجزیه و تحلیل کندئی ( زیس ) بیماری قارچی احشاسموپالهیستو یبیماری ها و وجود افتراقی بیماریها علل -

 دهد. طریقه رنگ آمیزی الم ها را نشان -

 را انجام دهدشت نمونه ها روی محیط های تخصصی ک -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 شفاهیپرسش  سخنرانی تعریف بیماری  زیسسموپالهیستو دقیقه  60

 شرکت فعال در کالس   عوامل قارچی    

    عالئم بالینی    

 

 اهداف رفتاری جلسه ششم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را ذکر نماید عوامل بیماری کوکسیدیوئیدومایکوز + پاراکوکسیدیوئیدومایکوز -

 هرست کندرا ف عالئم بالینی کوکسیدیوئیدومایکوز + پاراکوکسیدیوئیدومایکوز -

 را توضیح دهد.  طرز نمونه گیری و تشخیص آزمایشگاهی کوکسیدیوئیدومایکوز + پاراکوکسیدیوئیدومایکوز  -

 را تجزیه و تحلیل کند.  کوکسیدیوئیدومایکوز + پاراکوکسیدیوئیدومایکوز  یعلل بیماری ها و وجود افتراقی بیماریها -

 دهد. طریقه رنگ آمیزی الم ها را نشان -

 را انجام دهدروی محیط های تخصصی  شت نمونه هاک -

 

 

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 پرسش شفاهی   سخنرانی برنامه ریزی شده   تعریف بیماری  کوکسیدیوئیدومایکوز دقیقه  60

شررررکت فعرررال در  و پاسخ شسپر عوامل قارچی   پاراکوکسیدیوئیدومایکوز 

 کالس

   عالئم بالینی    

 

 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

   را ذکر نماید. عوامل بیماری کریپتوکوکوز + بالستومایکوز + آکتینومایکوز + نوکاردیوز -
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 را فهرست کند. زعالئم بیماری کریپتوکوکوز + بالستومایکوز + آکتینومایکوز + نوکاردیو -

 را توضیح دهد.   کریپتوکوکوز + بالستومایکوز + آکتینومایکوز + نوکاردیوز طرز نمونه گیری و تشخیص آزمایشگاهی  -

 را تجزیه و تحلیل کند.   کریپتوکوکوز + بالستومایکوز + آکتینومایکوز + نوکاردیوز یبیماری ها و وجود افتراقی بیماریها علل -

 دهد.ها را نشان طریقه رنگ آمیزی الم  -

 را انجام دهدشت نمونه ها روی محیط های تخصصی ک -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 شفاهی پرسش  سخنرانی برنامه ریزی شده   تعریف بیماری  کریپتوکوکوز دقیقه   60

 شرکت فعال در کالس و پاسخ شسپر رچی  عوامل قا بالستومایکوز 

   عالئم بالینی   آکتینومایکوز 

   طرز تشخیص آزمایشگاهی درمانی نوکاردیوز 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

  را ذکر نماید. + آسپرزیلوز + موکورمایکوزعوامل بیماری کاندیدوز  -

 را فهرست کند.  ز + آسپرزیلوز + موکورمایکوزعالئم بالینی کاندیدو -

 را توضیح دهد.  کاندیدوز + آسپرزیلوز + موکورمایکوز طرز نمونه گیری و تشخیص آزمایشگاهی -

 را تجزیه و تحلیل کند.  کاندیدوز + آسپرزیلوز + موکورمایکوز یبیماری ها و وجود افتراقی بیماریها علل -

 دهد.طریقه رنگ آمیزی الم ها را نشان   -

 را انجام دهد کشت نمونه ها روی محیط های تخصصی -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 شرکت فعال در کالس سخنرانی  تعریف بیماری  کاندیدوز دقیقه 60 

   پرسش شفاهی  عوامل قارچی   آسپرزیلوز 

   عالئم بالینی   کورمایکوزمو 

 

 اهداف رفتاری جلسه نهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

  را ذکر نماید. + رودوتورولوزیسیوز + پنیسیلوز + ژئوتریکوز رعوامل بیماری فوزا -

 را فهرست کند یوز + پنیسیلوز + ژئوتریکوز + رودوتورولوزیسرفوزا عالئم بیماری -

 را توضیح دهد.  یوز + پنیسیلوز + ژئوتریکوز + رودوتورولوزیسرتشخیص آزمایشگاهی فوزاطرز نمونه گیری و  -

 را تجزیه و تحلیل کند.  + رودوتورولوزیسیوز + پنیسیلوز + ژئوتریکوز رفوزا یبیماری ها و وجود افتراقی بیماریها علل -

 دهد.ه رنگ آمیزی الم ها را نشان طریق -

 را انجام دهد صیکشت نمونه ها روی محیط های تخص-
 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

   پرسش شفاهی سخنرانی  تعریف بیماری  یوزرفوزا   60 

 آزمون پایان ترم  بحث گروهی   عوامل قارچی   پنیسیلوز 

   عالئم بالینی   ژئوتریکوز 

   طرز تشخیص آزمایشگاهی درمانی یسرودوتورولوز 

 آزمون پايان ترم شامل تشريحي + چند گزينه ای + پاسخ کوتاه 

 دکتر يزدان پرست  -جلد 4 -پزشکي قارچ شناسي -1منابع : 

2- Medical mycology  ازEvans 

 

 

 

 


