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  پیراپزشکیدفتر توسعه آموزش دانشکده 
  )2قارچ شناسی پزشکی () course planه  (دورفرم طرح درس 

  )2نام درس :  قارچ شناسی پزشکی (
  11/95/تاریخ برگزاري   95-96نیم سال دوم  طول دوره :

  شناسی انگل قارچ شناسی و آزمایشگاه و کالس... -یپیراپزشکدانشکده  زاري :محل برگ  واحد عملی 1، نظري واحد 1 تعداد واحد :
  ندارد پیش نیاز :  نژاد دکتر فرهاد نیک گروه مدرسین :

  منابع :  : کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهیرشته و مقطع تحصیلی فراگیران 
 مسعود دکتر و مهبد سیدعلی دکتر زینی، فریده دکتر پزشکی جامع، شناسی قارچ -1 

  .1388امامی
  آخرین چاپ موجودشادزي، شهال دکتر پزشکی، شناسی قارچ -2

٣- Medical Mycology, Rippon. Latest ed. 
٤- Medical Mycology: Evans. Latest ed. 
٥- Fungal biology: D.H. Jenning. Latest ed. 

   32436105-277تلفن تماس:          

  

  ف کلی :اهدا
    روش هاي تکثیردر قارچ ها زیستگاه،،مرفولوژي، کلیات با اییآشن .1
  انسان بیماري هاي قارچی درو درمان  پیشگیري و کنترل ،آزمایشگاهی تشخیص عالئم بالینی، روش هاي بیماریزایی، آشنایی با .2
  

  : ي زیر دست یابنددر راستاي هر هدف کلی، به اهداف رفتار اهداف اختصاصی : دانشجویان پس از طی دوره باید
  را توضیح دهد.نحوه زندگی قارچ ها و زیستگاه آن ها  -1-1
  .نام ببردترکیبات موجود در دیواره سلولی قارچ ها را  - 1- 2
  را شرح دهد.خصوصیات فیزیولوژي آن ها  -3-1
  .توضیح دهدروش هاي تکثیر در قارچ ها را  -4-1
  .ذکر نمایدمرفولوژي قارچ ها را   -5-1
  
  را بیان کند. هاي قارچی بندي بیماري تقسیم -2- 1
  شرح دهد.را  بیماریزاي انسانمهم  هاي به قارچ هاي ابتالي و راهاپیدمیولوژي  -2- 2
  .توضیح دهدرا  بیماریزاي انسانهاي مهم   قارچبیماریزایی و عالئم بالینی  هاي مکانیسم -  3-2
  .ذکر نمایدرا  نبیماریزاي انساهاي مهم    قارجهاي تشخیص  روش -4-2
  .ا توضیح دهدر بیماریزاي انسانهاي مهم    قارچهاي درمان و پیشگیري و کنترل  راه -5-2
  

  فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
  

  مدرس  عناوین  ردیف
  نژاد دکتر فرهاد نیک  تقسیم بندي بیماري هاي قارچی  -روش هاي تکثیر قارچ ها -کلیات قارچ ها  1
  نژاد دکتر فرهاد نیک  یت و تشخیص آزمایشگاهی آن هاقارچ هاي ساپروف  2
  نژاد دکتر فرهاد نیک  بیمارهاي قارچی و باکتریائی شبه قارچی سطحی  3
  نژاد دکتر فرهاد نیک  بیماري هاي قارچی جلدي(درماتوفیتوزیس)  4
  نژاد دکتر فرهاد نیک  جلدي زیر بیماري هاي قارچی  5
  نژاد دکتر فرهاد نیک  احشائی ناشی از قارچ هاي ساپروفیت بیماري هاي قارچی   6
  نژاد دکتر فرهاد نیک  هاي پاتوژناحشائی ناشی از قارچ بیماري هاي قارچی   7
    نژاد دکتر فرهاد نیک  توکسین هاي قارچی و عفونت هاي قارچی نادر  8

  برد، فیلم آموزشی مانند ویدئوپروژکتور، کامپیوتر، وایت سخنرانی و پرسش و پاسخ  همراه با استفاده از وسایل کمک روش تدریس : 



  سیاست ها و قوانین کالس :
  باشد.   حضور به موقع دانشجویان در کالس نظري و عملی، توجه کامل به درس و خاموش نگه داشتن تلفن همراه ضروري می - 1
  شود. هر جلسه درس جلسه قبل پرسیده می -2
  هاي عملی الزامی است. سپوشیدن روپوش سفید در کال - 3
  واهد شد.خها اعمال نظر  مطابق قوانین آموزشی دانشکده در خصوص غیبت - 4
  : ایف و تکالیف دانشجوظو
  .باشد داشته منظم و فعال حضوري ها کالس در  - 1
  .نماید شرکت فعاالنه کالس در شده مطرح هاي بحث دهد و در پاسخ تدریس حین در شده طرح سواالت به -2
  .باشد داشته را امتحان آمادگی بخش هر پایان رد - 3
  شئونات و اخالق دانشجوئی را بطور کامل رعایت نماید. - 4

  :در نمره پایانی آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو
  در قسمت نظري: 

  اي و پاسخ کوتاه گزینه 4سئواالت 
(طراحی دو سوال  نمره، رعایت نظم و حضور فعال در کالس 2ل ترم نمره، کوییز در طو 12نمره، امتحان پایان ترم  5ترم  امتحان میان

  نمره  1 )از مباحث تدریس شده در هر جلسه
  در قسمت عملی:

شود  می ارزشیابی سوال مورد هاي نمونه ماکروسکوپی میکروسکوپی و تشخیص با دانشجو روش ایستگاهی برگزار شده و توانایی  به
 2نمره)، حضور به موقع و رعایت نظم در آزمایشگاه ( 3شود ( هر جلسه که در جلسه بعدي ارائه مینمره)، گزارش کار مربوط به  15(

  باشد. نمره) می
  تاریخ امتحانات در طول ترم و پایان ترم :

  منابع مطالعه 
   منابع اصلی :

  .1388امامی مسعود دکتر و مهبد سیدعلی دکتر زینی، فریده دکتر پزشکی جامع، شناسی قارچ -1 
  آخرین چاپ موجودشادزي، شهال دکتر پزشکی، شناسی قارچ - 2

  منابع براي مطالعه بیشتر :
١- Medical Mycology, Rippon. Latest ed. 
٢- Medical Mycology: Evans. Latest ed. 
٣- Fungal biology: D.H. Jenning. Latest ed. 
٤- www.mycology.adelaide.edu.au 
٥- www.doctorfungus.org 

 

http://www.mycology.adelaide.edu.au
http://www.doctorfungus.org

