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 روزانه درس طرح فرم

 گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 نظري -قارچ شناسی : درس نام

 صبح 10تا  8شنبه  0/7/96 :برگزاري تاریخ 1 :جلسه شماره

مکانيسم هاي  ، هاي قارچیبندي بيماريکليات، تقسيم :جلسه موضوع

 شایع ساپروفيت آشنائی با قارچ هاي -آن ها بيماریزائی

 ، کالس...پزشکیدانشکده  :برگزاري محل

 ، دکتراي عمومی5پزشکی، ترم  :فراگيران تحصيلی مقطع و رشته دقيقه 90 (:دقيقه) جلسه مدت

  20/5/96تاریخ تدوین طرح درس: 

 دکتر فرهاد نيک نژاددهنده درس:  ارائه فرهاد نيک نژاددکتر  :تدوین کننده طرح درس

 .1388امامی مسعود دكتر و مهبد سيدعلی دكتر زينی، فريده دكتر پزشکی جامع، شناسیقارچ -1 : منابع  

 آخرين چاپ موجودشادزي، شهال دكتر پزشکی، شناسی قارچ -2    

 شنائی با قارچ هاي ساپروفيت شایعآ -آن ها ، مکانيسم هاي بيماریزائی هاي قارچیبندي بيماريکليات، تقسيم :درس کلی هدف                                         

 مطالب رئوس

 )فرعی عناوین(

 بندي زمان طبقه  -حيطه حرکتی روانی و ،عاطفی شناختی حيطه سه در اختصاصی اهداف

 (دقيقه) مطالب

 وسائل  و ها رسانه تدریس روش

 آموزشی

 و ارزشيابی شيوه دانشجو تکاليف

 آن درصد

كليات قارچ  -1

 شناسی

 ند:رود دانشجو بتواظار میدر پايان درس انت

 را توضيح دهد. ن هانحوه زندگی قارچ ها و زيستگاه آ  -1-1

 شرح دهد.ر ديواره سلولی قارچ ها را تركيبات موجود د -2-1

 .ح دهدرا توضيخصوصيات فيزيولوژي آن ها  -3-1

 نمايد.ا را بيان روش هاي تکثير در قارچ ه -4-1

 د.همرفولوژي قارچ ها را توضيح د -5-1

سخنرانی و  دقيقه 30 انشد -شناختی

پرسش و 

 پاسخ

ويدئوپروژكتور، 

كامپيوتر، 

 بردوايت

طراحی دو سوال 

از مباحث تدريس 

 شده

اي و پاسخ گزينه 4سئواالت 

ترم كوتاه در كوييز، امتحان ميان

 ترمو پايان

دي بنتقسيم -2

 هاي قارچیبيماري

 

 ا توضيح دهدري قارچی نحوه نام گذاري بيماري ها -1-2

 ليست نمايد.رچی را تقسيم بندي بيماري هاي قا -2-2

 " " " " دقيقه 10 "

 مکانيسم هاي -3

 بيماريزائی 

 .را توضيح دهدمکانيسم بيماري زائی قارچ ها  -1-3

را توضيح مکانيسم هاي دفاعی بدن در برابر قارچ ها  -2-3

 .دهد

 " " " " دقيقه 10 "
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ارچ شنائی با قآ -4

پروفيت هاي سا

 شايع

 آسپرژيلوس

پنی سيليوم  

 آلترناريا

موكورال ها  

 فوزاريوم

 كالدوسپوريوم

 اسکاپوالريوپسيس

 آكرومونيوم

 .را توضيح دهد قارچ ها روسکوپیخصوصيات ماك -1-4

 د.را بدانخصوصيات ميکروسکوپی آنها  -2-4

توضيح  رامهمترين بيماريهاي ايجاد شده توسط آنها  -3-4

 .دهد

 " " " " هدقيق 40 "
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 روزانه درس طرح فرم

 گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 نظري -قارچ شناسی : درس نام

 صبح 10تا  8شنبه یک 1396 :برگزاري تاریخ 2 :جلسه شماره

باکتریائی  هايبيماري ،هاي قارچی سطحیبيماري : :جلسه موضوع

  شبه قارچی سطحی

 پزشکی، کالس... دانشکده :برگزاري محل

 ، دکتراي عمومی5پزشکی، ترم  :فراگيران تحصيلی مقطع و رشته دقيقه 60 (:دقيقه) جلسه مدت

  20/5/96تاریخ تدوین طرح درس: 

 دهنده درس:  دکتر فرهاد نيک نژادارائه دکتر فرهاد نيک نژاد :تدوین کننده طرح درس

 .1388امامی مسعود دكتر و مهبد سيدعلی دكتر زينی، دهفري دكتر پزشکی جامع، شناسیقارچ -1 : منابع  

 آخرين چاپ موجودشادزي، شهال دكتر پزشکی، شناسی قارچ -2    

  باکتریائی شبه قارچی سطحی هايبيماري ،هاي قارچی سطحیبيماري :درس کلی هدف                                         

 مطالب رئوس

 )فرعی عناوین(

 مطالب بندي زمان طبقه  -حيطه حرکتی روانی و ،عاطفی شناختی حيطه سه در صاصیاخت اهداف

 (دقيقه)

 و ارزشيابی شيوه دانشجو تکاليف آموزشی وسائل  و ها رسانه تدریس روش

 آن درصد

تينه آ يماري ب  -1

 ورسيکالر

 رود دانشجو بتواند:در پايان درس انتظار می

 را توضيح دهد. تينه آ ورسيکالربيماري  عالئم -1-1

 را ليست نمايد.ف بيماري اسامی متراد -2-1

 .را توضيح دهدالينی بيماري ببا تظاهرات  -3-1

 .را ذكر نمايد آن و انتشار جغرافيائیقارچ مولد بيماري را دانسته  -4-1

 .روش هاي تشخيص بيماري را توضيح دهد -5-1

 .ذكر نمايديري را راههاي پيشگ -6-1

 جهت درمان بيماري را نام ببرد. روهاي موثردرمان و دا -7-1

سخنرانی و  دقيقه 20 انشد -شناختی

 پرسش و پاسخ

ويدئوپروژكتور، 

 بردكامپيوتر، وايت

طراحی دو 

سوال از 

مباحث 

 تدريس شده

 4سئواالت 

اي و پاسخ گزينه

در كوييز،  كوتاه

ترم امتحان ميان

 ترمو پايان

يماري قارچی ب -2

گوش خارجی 

 کوزيس()اتوماي

 عالئم بيماري را توضيح دهد. -1-2

 .را توضيح دهدي و انتشار جغرافيائی آن عوامل مولد بيمار -2-2

 .دذكر نمايروش هاي تشخيص بيماري را  -3-2

 " " " " دقيقه 10 "
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 .ح دهدتوضيراههاي پيشگيري و درمان را  -4-2

كراتيت  -3

 قارچی

 عالئم بيماري را توضيح دهد. -1-3

 .درا نام ببرعوامل مولد بيماري و انتشار جغرافيائی آن با  -2-3

 .دتوضيح دهروش هاي تشخيص بيماري را  -3-3

 .ح دهدتوضيراههاي پيشگيري و درمان را  -4-3

 " " " " دقيقه 10 "

ي بيمار -4

 اريتراسما

 مايد.نليست  عالئم بيماري اريتراسما را -1-4

 را نام ببرد.ائی آن شار جغرافيعامل  مولد بيماري و انت -2-4

 .را توضيح دهدروش هاي تشخيص بيماري  -3-4

 .مايدنذكر راههاي پيشگيري و درمان را  -4-4

 " " " " دقيقه 20 "

 

 

 روزانه درس طرح فرم

 گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 نظري -قارچ شناسی : درس نام

 صبح 10تا  8به شن 1396 :برگزاري تاریخ 3 :جلسه شماره

 دانشکده پزشکی، کالس... :برگزاري محل یس(درماتوفيتوز) هاي قارچی جلديبيماري :جلسه موضوع

 ، دکتراي عمومی5پزشکی، ترم  :فراگيران تحصيلی مقطع و رشته دقيقه120 (:دقيقه) جلسه مدت

  20/5/96تاریخ تدوین طرح درس: 

 دهنده درس:  دکتر فرهاد نيک نژادارائه اددکتر فرهاد نيک نژ :تدوین کننده طرح درس

 .1388امامی مسعود دكتر و مهبد سيدعلی دكتر زينی، فريده دكتر پزشکی جامع، شناسیقارچ -1 : منابع  

 آخرين چاپ موجودشادزي، شهال دكتر پزشکی، شناسی قارچ -2    

 ) درماتوفيتوزیس( اي قارچی جلديهبيماري :درس کلی هدف                                         
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 مطالب رئوس

 )فرعی عناوین(

 مطالب بندي زمان طبقه  -حيطه حرکتی روانی و ،عاطفی شناختی حيطه سه در اختصاصی اهداف

 (دقيقه)

 و ارزشيابی شيوه دانشجو تکاليف آموزشی وسائل  و ها رسانه تدریس روش

 آن درصد

كليات  -1

 درماتوفيتوزيس

  .شرح دهدماتوفيتوزيس و عوامل مولد آن رادر  مفهوم -1-1

 .را توضيح دهدتقسيم بندي هاي موجود درماتوفيت ها  با -2-1

 كند. ليستمهمترين گونه هاي درماتوفيت ها را  -3-1

 .را توضيح دهدميولوژي و پراكندگی جغرافيائی آن اپيد -4-1

 .شرح دهدبيماري را  منابع عفونت و راههاي انتقال -5-1

سخنرانی و  دقيقه 40 دانش -یشناخت

 پرسش و پاسخ

ويدئوپروژكتور، 

 بردكامپيوتر، وايت

طراحی دو 

سوال از 

مباحث 

 تدريس شده

 4سئواالت 

اي و گزينه

پاسخ كوتاه در 

كوييز، امتحان 

ترم و ميان

 ترمپايان

فرم هاي  -2

 كلينيکی بيماري

كشاله  -ناخن -دنب-اتوفيتوزيس ) كچلی سرانواع كلينيکی درم -1-2

 يح دهد.ريش( را توض -پا -ستد -ران

 يح دهد.مهمترين تظاهرات هر شکل را توض -2-2

 .نمايد ذكرر فرم را همهمترين درماتوفيت هاي مولد  -3-2

 " " " " دقيقه 60 "

شخيص و ت -3

 پيشگيري

 توضيح دهد.يص بيماري را روش هاي تشخ -3 -1

 ر نمايد.ذكرا  روش هاي پيشگيري و كنترل بيماري -2-3

 " " " " دقيقه 10 "

 را ليست نمايد. داروهاي رايج در بازار براي درمان -4-1 درمان -4

 .هددتوضيح نحوه درمان موضعی و خوراكی را  -2-4

 

 " " " " دقيقه 10 "
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 روزانه درس طرح فرم

 گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 نظري -قارچ شناسی : درس نام

 صبح 10تا  8شنبه یک 1396 :برگزاري تاریخ 4 :جلسه شماره

 دانشکده پزشکی، کالس... :برگزاري محل هاي قارچی زیرجلديبيماري :جلسه موضوع

 ، دکتراي عمومی5پزشکی، ترم  :فراگيران تحصيلی مقطع و رشته دقيقه 70 (:دقيقه) جلسه مدت

  20/5/96تاریخ تدوین طرح درس: 

 دهنده درس:  دکتر فرهاد نيک نژادارائه دکتر فرهاد نيک نژاد :طرح درستدوین کننده 

 .1388امامی مسعود دكتر و مهبد سيدعلی دكتر زينی، فريده دكتر پزشکی جامع، شناسیقارچ -1 : منابع  

 آخرين چاپ موجودشادزي، شهال دكتر پزشکی، شناسی قارچ -2    

 هاي قارچی زیرجلديبيماري :درس کلی هدف                                         

 مطالب رئوس

 )فرعی عناوین(

 بندي زمان طبقه  -حيطه حرکتی روانی و ،عاطفی شناختی حيطه سه در اختصاصی اهداف

 (دقيقه) مطالب

 وسائل  و ها رسانه تدریس روش

 آموزشی

 و ارزشيابی شيوه دانشجو تکاليف

 آن درصد

 امايستوم  -1

 

 .را تعريف كند بيماري -1-1

 ي انتقال بيماري را توضيح دهد.عالئم بالينی و راهها -2-1

 .دهد شرح بيماري را شکال كلينيکی ا -3-1

 مايد.انتشار جغرافيائی بيماري را ذكر ن -4-1

 .دهد شرح تيک مايستوما رااكتينومايکو -5-1

 .نام ببرد را يائی مولد بيماريعوامل باكتر -6-1

 يستميک اكتينومايست ها و نوكاردياها را توضيح دهد.يماري هاي سب -7-1

 .دهد شرحايستوما را ميومايکوتيک  -8-1

 .ببرد نام را مهمترين عوامل قارچی مولد بيماري -9-1

 .كند ذكر رابيماري  تشخيص هايروش -10-1

 وما را توضيح دهد.درمان اكتينومايکوتيک مايست -11-1

 را توضيح دهد. کوتيک مايستومادرمان يوماي -12-1

سخنرانی و  دقيقه 30 انشد -شناختی

پرسش و 

 پاسخ

ويدئوپروژكتور، 

كامپيوتر، 

 بردوايت

طراحی دو 

سوال از 

مباحث 

تدريس 

 شده

 4سئواالت 

اي و گزينه

پاسخ كوتاه در 

كوييز، امتحان 

ترم و ميان

 ترمپايان
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 مطالب رئوس

 )فرعی عناوین(

 مطالب بندي زمان طبقه  -حيطه حرکتی روانی و ،عاطفی شناختی حيطه سه در اختصاصی اهداف

 (دقيقه)

 و ارزشيابی شيوه دانشجو تکاليف آموزشی وسائل  و ها رسانه تدریس روش

 آن درصد

 سپوروتريکوزيس  ا -2

 

 عريف كند.بيماري را ت -1-2

 ي انتقال بيماري را توضيح دهد.عالئم بالينی و راه ها -2-2

 .اري را نام ببردشکال كلينيکی بيما -3-2

 فرم جلدي بيماري آشنا را توضيح دهد. -4-2

 ري را توضيح دهد.لنفاوي بيما -فرم جلدي  -5-2

 ي را توضيح دهد.مخاطی بيمار -فرم جلدي  -6-2

 دهد. فرم هاي خارج جلدي بيماري را توضيح -7-2

 يد.انتشار جغرافيائی بيماري را ذكر نما -8-2

 نام ببرد.يماري را قارچ مولد ب -9-2

 مائی قارچ جهت رشد و تکثير )ديمرفيسم( را ذكر نمايد.دويژگی هاي  -10-2

 .توضيح دهد رابيماري  تشخيص هايروش -11-2

 نحوه درمان  بيماري را توضيح دهد. -12-2

 انشد -شناختی

 

 دقيقه 20

 

سخنرانی 

و پرسش 

 و پاسخ

ويدئوپروژكتور، 

 بردكامپيوتر، وايت

طراحی 

دو سوال 

باحث از م

تدريس 

 شده

 4سئواالت 

اي و پاسخ گزينه

كوتاه در كوييز، 

ترم امتحان ميان

 ترمو پايان

3- 

 كروموبالستومايکوزيس

 

 عريف كند.بيماري را ت -1-3

 نتقال بيماري را توضيح دهد.اعالئم بالينی و راههاي  -2-3

 نام ببرد. بيماري را شکال كلينيکی ا -3-3

 اري شرح دهد.فيائی بيمانتشار جغرا -4-3

 .توضيح دهد  را بيماري  تشخيص هايروش -1-3

 نحوه درمان  بيماري را ذكر نمايد. -2-3

 " " " " دقيقه 20 "
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 روزانه درس طرح فرم

 گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 نظري -قارچ شناسی : درس نام

 صبح 10 تا 8شنبه  1396 :برگزاري تاریخ 5 :جلسه شماره

 دانشکده پزشکی، کالس... :برگزاري محل هاي قارچی احشاییبيماري :جلسه موضوع

 ، دکتراي عمومی5پزشکی، ترم  :فراگيران تحصيلی مقطع و رشته دقيقه 120 (:دقيقه) جلسه مدت

  20/5/96تاریخ تدوین طرح درس: 

 دکتر فرهاد نيک نژاد دهنده درس: ارائه دکتر فرهاد نيک نژاد :تدوین کننده طرح درس

 .1388امامی مسعود دكتر و مهبد سيدعلی دكتر زينی، فريده دكتر پزشکی جامع، شناسیقارچ -1 : منابع  

 آخرين چاپ موجودشادزي، شهال دكتر پزشکی، شناسی قارچ -2    

 هاي قارچی احشاییبيماري :درس کلی هدف                                         

 مطالب رئوس

 )فرعی عناوین(

 بندي زمان طبقه  -حيطه حرکتی روانی و ،عاطفی شناختی حيطه سه در اختصاصی اهداف

 (دقيقه) مطالب

 وسائل  و ها رسانه تدریس روش

 آموزشی

 و ارزشيابی شيوه دانشجو تکاليف

 آن درصد

عريف بيماري ت -1

هاي قارچی 

 احشائی

 

 ند:رود دانشجو بتوادر پايان درس انتظار می

 .هددرا توضيح بيماري هاي قارچی احشائی  -1-1

 را ذكر نمايد.كننده آن  عوامل ايجاد -2-1

 .هددرا شرح شرايط ايجاد آن در ميزبان  -3-1

يط ميزبان براي ايجاد بيماري با قارچ هاي تفاوت و شرا -4-1

 .توضيح دهدساپروفيت و پاتوژن واقعی را 

سخنرانی و  دقيقه 10 انشد -شناختی

رسش و پ

 پاسخ

ويدئوپروژكتور، 

كامپيوتر، 

 ، فيلمبردوايت

طراحی دو 

سوال از 

مباحث 

 تدريس شده

اي گزينه 4سئواالت 

در  و پاسخ كوتاه

كوييز، امتحان 

 ترمترم و پايانميان
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 مطالب رئوس

 )فرعی عناوین(

 ديبن زمان طبقه  -حيطه حرکتی روانی و ،عاطفی شناختی حيطه سه در اختصاصی اهداف

 (دقيقه) مطالب

 وسائل  و ها رسانه تدریس روش

 آموزشی

 و ارزشيابی شيوه دانشجو تکاليف

 آن درصد

 .را شرح دهد.ري مرفولوژي قارچ مولد بيما -2-1 كانديديازيس -2

 را نام ببرد.زيستگاه قارچ  -2-2

 را توضيح دهد.نحوه استقرار قارچ  -3-2

ذكر در ميزبان را لونيزاسيون قارچ كشرايط مناسب جهت  -4-2

 .كند

 .را نام ببرديع در بيماري ريسک فاكتور هاي شا -5-2

 .مايدرا ليست نفرم هاي شايع بيماري  -6-2

تظاهرات آن  نام برده و يماري را مهمترين اشکال جلدي ب -7-2

 را توضيح دهد.

و نام برده خاطی بيماري را م -جلدي مهمترين اشکال -8-2

 .دتوضيح ده را تظاهرات آن

 ذكر كرده و تميک بيماري را مهمترين اشکال سيس -9-2

 .را توضيح دهدتظاهرات آن 

 .ذكر كند روش هاي تشخيص بيماري را -10-2

 .ام ببردنرا داروهاي موثر در درمان  -11-2

 " " " " دقيقه 50 "

 .را ذكر نمايدرچ مولد  و گونه هاي شايع آن مرفولوژي قا -3-1 كريپتوكوكوزيس -3

 در طبيعت را توضيح دهد.زيستگاه قارچ  -2-3

 .را شرح دهدنحوه استقرار قارچ  -3-3

ذكر ط مناسب جهت كلونيزاسيون قارچ در ميزبان را شراي -4-3

 نمايد. 

 .ليست نمايد ايع در بيماري راشريسک فاكتور هاي  -5-3

 .ردرا نام ببفرم هاي شايع بيماري  -6-3

 .توضيح دهد را آنتظاهرات و فرم جلدي بيماري   -7-3

ها را تظاهرات آن مهمترين اشکال سيستميک بيماري و -8-3

 توضيح دهد.

 " " " " دقيقه 20 "
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  و عالئم آن را توضيح دهد.توكوكی مننژيت كريپ -9-11

 نمايد. ذكري تشخيص بيماري را روش ها -10-11

 .را نام ببردداروهاي موثر در درمان  -11-11

را اي شايع آن مرفولوژي قارچ مولد  و جنس ها وگونه ه -12-1 موكورمايکوزيس -4

 ذكر نمايد.

 .را توضيح دهدچ زيستگاه قار -2-12

 .را شرح دهدر قارچ نحوه استقرا -3-12

رايط مناسب جهت كلونيزاسيون قارچ در ميزبان را ش -4-12

 .توضيح دهد

 .ليست نمايديسک فاكتور هاي شايع در بيماري را ر -5-12

 .نام ببرد را بيماري هاي شايعفرم  -6-12

 .را توضيح دهد تظاهرات آن ويماري فرم جلدي ب  -7-12

 .را توضيح دهدتظاهرات آن  ماري و فرم ريوي بي -8-12

 .را توضيح دهدتظاهرات آن رال و فرم رينوسرب -9-12

 .را توضيح دهدتظاهرات آن  و يماري بفرم گوارشی  -10-12

 شرح دهد.ي را يص بيمارروش هاي تشخ -11-12

 ا نام ببرد.رداروهاي موثر در درمان  -12-12

 ذكر كند.را هميت تشخيص و درمان سريع بيماري ا -13-12

 " " " " دقيقه 20 "

رفولوژي قارچ مولد  و جنس ها وگونه هاي شايع آن را م -13-1 آسپرژيلوزيس -5

 ذكر نمايد.

 .را توضيح دهدچ زيستگاه قار -2-13

 .را شرح دهدتقرار قارچ حوه اسن  -3-13

قارچ در ميزبان را  شرايط مناسب جهت كلونيزاسيون -4-13

 توضيح دهد.

 .را ليست نمايديسک فاكتور هاي شايع در بيماري ر -5-13

 .بردرا نام بفرم هاي شايع بيماري  -6-13

 .را توضيح دهدتظاهرات آن ي آلرژيک بيماري و فرم ها -7-13

 " " " " دقيقه 20 "
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 .را توضيح دهدتظاهرات آن  ويماري باشکال ريوي  -8-13

را شرح تظاهرات آني و مهمترين اشکال سيستميک بيمار -9-13

 دهد.

آفالتوكسبن( كه توسط مانند كسين قارچی )مهمترين تو -10-13

 .را نام ببردبرخی از گونه هاي قارچ ايجاد می شود 

 .ذكر كندي تشخيص بيماري را روش ها -11-13

 .را نام ببردن ر در درماداروهاي موث -12-13

 

 

 

 


