
 فرم طرح درس روزانه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 ، نظری(2قارچ شناسی پزشکی )نام درس :                                                                   

 1411-1411تاریخ برگزاری : 1 شماره جلسه :

 -قارچ هاروش های تکثیر   -کلیات قارچ ها موضوع جلسه :

 تقسیم بندی بیماری های قارچی 

 دانشکده پیرا پزشکی، کالس... محل برگزاری :

 دکتر سیده صدیقه حسینی -دکتر فرهاد نیک نژاد مدرس : 01 مدت جلسه )دقیقه( :

علوم   کارشناسی ناپیوسته رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 آزمایشگاهی

  منابع :

 سیدعلی دکتر زینی، فریده تردک پزشکی جامع، شناسیقارچ -1

 .1811امامی مسعود دکتر و مهبد

 آخرین چاپ موجودشادزی، شهال دکتر پزشکی، شناسی قارچ -2

                                     

 تقسیم بندی بیماری های قارچی -روش های تکثیر قارچ ها  -کلیات قارچ ها هدف کلی درس :                        

 مطالب رئوس

 )عناوین فرعی(

زمان بندی  طبقه  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اختصاصیاهداف 

 مطالب )دقیقه(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو

 درصد آن

 رود دانشجو بتواند:در پايان درس انتظار مي یات قارچ هاکل .1

را توضیح گي قارچ ها و زيستگاه آن ها نحوه زند -1-1

 .دهد

لیست ترکیبات موجود در ديواره سلولي قارچ ها را -2-1

 نمايد.

 .را شرح دهدخصوصیات فیزيولوژی آن ها  -3-1

 نام ببرد.نیاز های تغذيه ای آنها را  -4-1

 مرفولوژی قارچ ها را توضیح دهد.  -5-1

 .ردرا نام ببکاربرد های صنعتي قارچ ها  -6-1

برد قارچ ها در صنايع داروئي را ذکر کارمهمترين  -7-1

سخنراني و پرسش  دقیقه55 دانش-شناختي

 و پاسخ

ويدئوپروژکتور، 

 بردکامپیوتر، وايت

دو  طراحي

مباحث سوال از 

 تدريس شده

ای گزينه 4سئواالت 

و پاسخ کوتاه در 

کويیز،امتحان 

 ترمترم و پايانمیان



 کند.

 .را شرح دهدمکانیسم بیماری زائي قارچ ها  -8-1

را توضیح مکانیسم های دفاعي بدن در برابر قارچ ها  -9-1

 دهد.

روش های تکثیر .2

 قارچ ها
روش های تکثیر غیر جنسي در قارچ های رشته ای  -1-2

 .نام ببردرا

 روش های تکثیر غیر جنسي در قارچ های مخمری -2-2

 .نام ببردرا  

 .توضیح دهدقارچ ها  روش های تکثیر جنسي در -3-2

 25 

 دقیقه

تقسیم بندی  .3

 های قارچیبیماری
 .ذکر کندبا نحوه نام گذاری بیماری های قارچي  -1-3

 .ذکر کندتقسیم بندی بیماری های قارچي را  -2-2

 

 25 

 دقیقه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان 

 ، نظری(2نام درس :  قارچ شناسی پزشکی )                                                                    

 1411-1411 تاریخ برگزاری : 2شماره جلسه :

قارچ های ساپروفیت و تشخیص آزمایشگاهی  موضوع جلسه :

 آن ها

 محل برگزاری : دانشکده پیرا پزشکی، کالس...

 : دکتر فرهاد نیک نژادمدرس  01مدت جلسه )دقیقه( : 

علوم   رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : کارشناسی ناپیوسته

 آزمایشگاهی

 منابع : 

 سیدعلی دکتر زینی، فریده دکتر پزشکی جامع، شناسیقارچ -1

 .1811امامی مسعود دکتر و مهبد

 آخرین چاپ موجودشادزی، شهال دکتر پزشکی، شناسی قارچ -2

 قارچ های ساپروفیت و تشخیص آزمایشگاهی آن ها هدف کلی درس :                                         

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

زمان بندی  طبقه  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اهداف اختصاصی

 مطالب )دقیقه(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو

 درصد آن

تقسیم بندی .1

های قارچ 

 ساپروفیت

 رود دانشجو بتواند:در پايان درس انتظار مي

 را نام ببرد.تقسیم بندی قارچ های ساپروفیت   -1-1

شايع ترين قارچ های ساپروفیت دارای تیغه عرض   -2-1

 .لیست نمايد

را شايع ترين قارچ های ساپروفیت فاقد تیغه عرضي  -3-1

 لیست نمايد

ساپروفیت سیاه )رنگي( را نام  شايع ترين قارچ های  -4-1

 .ببرد

-شناختي

 دانش

سخنراني و پرسش  دقیقه25

 و پاسخ

ويدئوپروژکتور، 

 بردکامپیوتر، وايت

طراحي دو 

سوال از مباحث 

 تدريس شده

 4سئواالت 

ای و پاسخ گزينه

کوتاه در 

کويیز،امتحان 

ترم و میان

 ترمپايان

با قارچ  آشنائي.2

 ساپروفیت: های

  آسپرژيلوس

 سیلیوم پني

 د.را توضیح ده خصوصیات ماکروسکوپي آنها -1-2

 را توضیح دهد.با خصوصیات میکروسکوپي آنها  -2-2

نها را ذکر با مهمترين بیماريهای ايجاد شده توسط آ -3-2

 نمايد.

 دقیقه 75 



 آلترناريا

 فوزاريوم

 کالدوسپوريوم

 اسکاپوالريوپسیس

 آکرومونیوم

 نیگروسپورا

 تريکوتشیوم

 کرايزوسپوريوم

 پسیلومايسس

 سپدونیوم

 هیلمنتوسپوريوم

 کوروالريا

 درکسلرا

 موکور

 رايزوپوس

 آبسیديا

 سینسفالستروم

 ها را نام ببرد.مهمترين گونه های آن  -4-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 ، نظری(2نام درس :  قارچ شناسی پزشکی )                                                                    

 1411-1411 تاریخ برگزاری : 8شماره جلسه :

بیمارهای قارچی و باکتریائی شبه قارچی  موضوع جلسه :

 سطحی

 محل برگزاری : دانشکده پیرا پزشکی، کالس...

 نژاد مدرس : دکتر فرهاد نیک 01مدت جلسه )دقیقه( : 

علوم   رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : کارشناسی ناپیوسته

 آزمایشگاهی

 منابع : 

 سیدعلی دکتر زینی، فریده دکتر پزشکی جامع، شناسیقارچ -1

 .1811امامی مسعود دکتر و مهبد

 آخرین چاپ موجودشادزی، شهال دکتر پزشکی، شناسی قارچ -2

 بیمارهای قارچی و باکتریائی شبه قارچی سطحی :هدف کلی درس                                          

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

زمان بندی  طبقه  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اهداف اختصاصی

 مطالب )دقیقه(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو

 درصد آن

ری تینه بیما  -1

 آ ورسیکالر

 رود دانشجو بتواند:در پايان درس انتظار مي

 عالئم بیماری تینه آ ورسیکالر را توضیح دهد. -1-1

 .را نام ببرداسامي مترادف بیماری  -2-1

 را ذکر نمايد. تظاهرات بالیني بیماری -3-1

و انتشار جغرافیائي آن  نام برده قارچ مولد بیماری را  -4-1

 .را شرح دهد

 .توضیح دهدروش های تشخیص بیماری را  -5-1

 .از بیماری را نام ببردراههای پیشگیری  -6-1

را توضیح  تشخیص آزمايشگاهي آن تست های -7-1

 دهد.

 .را نام ببردداروهای موثر جهت درمان بیماری  -8-1

سخنراني و  دقیقه 15 دانش-شناختي

 پرسش و پاسخ

ويدئوپروژکتور، 

 بردکامپیوتر، وايت

طراحي دو 

سوال از مباحث 

 تدريس شده

 4سئواالت 

ای و پاسخ گزينه

کوتاه در 

کويیز،امتحان 

ترم و میان

 ترمپايان



بیماری تینه آ  -2

 نیگرا

 عالئم بیماری تینه آ نیگرا را توضیح دهد. -1-2

 اسامي مترادف بیماری را نام ببرد. -2-2

غرافیائي قارچ مولد بیماری را نام برده  و انتشار ج - -3-2

 آن را شرح دهد

 روش های تشخیص بیماری را توضیح دهد. -4-2 

تشخیص افتراقي آن را از ساير بیماری های مشابه  -5-2

 .توضیح دهد

 داروهای موثر جهت درمان بیماری را نام ببرد. -6-2

 دقیقه 5 

بیماری پیدرا  -3

 ) سیاه و سفید(

 عالئم بیماری پیدرا را توضیح دهد. -1-3

 .را نام ببردانواع بیماری  -2-3

تظاهرات بالیني بیماری هر دو فرم بیماری را ذکر  -3-3

 .نمايد

قارچ های مولد بیماری و انتشار جغرافیائي آن را  -4-3

 شرح دهد.

 .لیست نمايدراههای پیشگیری را  -5-3

 .روش های تشخیص بیماری را توضیح دهد -6-3

 .ری را نام ببردداروهای موثر جهت درمان بیما -7-3

 دقیقه 15 

بیماری  -4

قارچي گوش 

خارجي 

 )اتومايکوزيس(

 عالئم بیماری را توضیح دهد. -1-4

را عوامل مولد بیماری و انتشار جغرافیائي آن  -2-4

 توضیح دهد.

 .روش های تشخیص بیماری را توضیح دهد -3-4

 .شرح دهدراههای پیشگیری و درمان را  -4-4

 دقیقه 15 

کراتیت  -5

 قارچي

 عالئم بیماری را توضیح دهد. -1-5

عوامل مولد بیماری و انتشار جغرافیائي آن را  -2-5

 توضیح دهد.

 روش های تشخیص بیماری را توضیح دهد. -3-5

 راههای پیشگیری و درمان را شرح دهد. -4-5

     دقیقه 15 



بیماری  -6

 اريتراسما

 عالئم بیماری را توضیح دهد. -1-6

عامل مولد بیماری و انتشار جغرافیائي آن را توضیح  -2-6

 دهد.

 روش های تشخیص بیماری را توضیح دهد. -3-6

 .راههای پیشگیری و درمان را شرح دهد. -4-6

     دقیقه 15 

بیماری  -7

ترايکومايکوزيس 

 آگزيالريس

 

 عالئم بیماری را توضیح دهد. -1-7

فیائي آن را توضیح عامل مولد بیماری و انتشار جغرا -2-7

 دهد.

 روش های تشخیص بیماری را توضیح دهد. -3-7

 .راههای پیشگیری و درمان را شرح دهد. -4-7

     دقیقه 15 

8- 

 درماتوفیلوزيس 

 عالئم بیماری را توضیح دهد. -1-8

عامل مولد بیماری و انتشار جغرافیائي آن را توضیح  -2-8

 دهد.

 توضیح دهد.روش های تشخیص بیماری را  -3-8

 راههای پیشگیری و درمان را شرح دهد.. -4-8

     دقیقه 5 

کراتولیز  -9

 حفره ای 

 عالئم بیماری را توضیح دهد. -1-9

عامل مولد بیماری و انتشار جغرافیائي آن را توضیح  -2-9

 دهد.

 روش های تشخیص بیماری را توضیح دهد. -3-9

 .راههای پیشگیری و درمان را شرح دهد. -4-9

     دقیقه 5 

 

 

  

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان 

 ، نظری(2نام درس :  قارچ شناسی پزشکی )                                                                       

 1411-1411 تاریخ برگزاری : 4شماره جلسه :

 محل برگزاری : دانشکده پیرا پزشکی، کالس... )درماتوفیتوزیس( یبیماری های قارچی جلد موضوع جلسه :

 مدرس : دکتر فرهاد نیک نژاد 01مدت جلسه )دقیقه( : 

علوم   رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : کارشناسی ناپیوسته

 آزمایشگاهی

 منابع : 

 سیدعلی دکتر زینی، فریده دکتر پزشکی جامع، شناسیقارچ -1

 .1811امامی دمسعو دکتر و مهبد

 آخرین چاپ موجودشادزی، شهال دکتر پزشکی، شناسی قارچ -2

 بیماری های قارچی جلدی)درماتوفیتوزیس( هدف کلی درس :                                         

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

دی مطالب زمان بن طبقه  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اهداف اختصاصی

 )دقیقه(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو

 درصد آن

کلیات  -1

 درماتوفیتوزيس

مفهوم  درماتوفیتوزيس و عوامل مولد آن راشرح  -1-1

  دهد.

تقسیم بندی های موجود درماتوفیت ها را توضیح   -2-1

 دهد.

 را لیست کند. مهمترين گونه های درماتوفیت ها -3-1

اپیدمیولوژی و پراکندگي جغرافیائي آن را توضیح  -4-1

 دهد.

 منابع عفونت و راههای انتقال بیماری را شرح دهد. -5-1

را ذکر زيان های اقتصادی ناشي از درماتوفیت ها  -6-1

 نمايد.

-شناختي

 دانش

سخنراني و پرسش  دقیقه25

 و پاسخ

ويدئوپروژکتور، 

 بردکامپیوتر، وايت

احي دو طر

سوال از مباحث 

 تدريس شده

 4سئواالت 

ای و پاسخ گزينه

کوتاه در 

کويیز،امتحان 

ترم و میان

 ترمپايان

فرم های  -2

کلینیکي 

 بیماری

 -بدن-انواع کلینیکي درماتوفیتوزيس ) کچلي سر -2--1

 ريش( را توضیح دهد. -پا -دست -کشاله ران -ناخن

 ح دهد.مهمترين تظاهرات هر شکل را توضی -2-2

 مهمترين درماتوفیت های مولد هر فرم را ذکر نمايد. -3-2

 دقیقه 45  



تشخیص و  -3

 پیشگیری

 .را توضیح دهد روش های آزمايش تشخیص بیماری -3 -1

را  محیط های کشت مورد نیاز درماتوفیت ها آشنا -2-3

 توضیح داده و کاربرد هر کدام را شرح دهد.

 نترل بیماری را ذکر نمايد.روش های پیشگیری و ک -2-3

 دقیقه 25 

 دقیقه 5  داروهای رايج در بازار برای درمان را لیست نمايد. -4-1 درمان -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 ، نظری(2نام درس :  قارچ شناسی پزشکی )      

 1411-1411 تاریخ برگزاری : 5شماره جلسه :

 محل برگزاری : دانشکده پیرا پزشکی، کالس... بیماری های قارچی زیر جلدی موضوع جلسه :

 سیده صدیقه حسینیمدرس : دکتر  01مدت جلسه )دقیقه( : 

علوم   رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : کارشناسی ناپیوسته

 آزمایشگاهی

 منابع : 

 سیدعلی دکتر نی،زی فریده دکتر پزشکی جامع، شناسیقارچ -1

 .1811امامی مسعود دکتر و مهبد

 آخرین چاپ موجودشادزی، شهال دکتر پزشکی، شناسی قارچ -2

 بیماری های قارچی زیر جلدی هدف کلی درس :                                         

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

زمان بندی  طبقه  -حیطه یدر سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکت اهداف اختصاصی

 مطالب )دقیقه(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو

 درصد آن

 بیماری را تعريف کند.  -1-1 بیماری مايستوما -1

 عالئم بالیني و راههای انتقال بیماری را توضیح دهد. -2-1

 .دهد شرح بیماری را اشکال کلینیکي  -3-1

 انتشار جغرافیائي بیماری را ذکر نمايد. -4-1

 .دهد شرح اکتینومايکوتیک مايستوما را -5-1

 .نام ببرد را عوامل باکتريائي مولد بیماری -6-1

بیماری های سیستمیک اکتینومايست ها و  -7-1

 نوکاردياها را توضیح دهد.

 .دهد شرحيومايکوتیک مايستوما را  -8-1

 .نام ببرد را لد بیماریمهمترين عوامل قارچي مو -9-1

-شناختي

 دانش

سخنراني و پرسش  دقیقه25

 و پاسخ

ويدئوپروژکتور، 

 بردکامپیوتر، وايت

طراحي دو 

سوال از مباحث 

 تدريس شده

 4سئواالت 

ای و پاسخ گزينه

کوتاه در 

کويیز،امتحان 

ترم و میان

 ترمپايان

و درمان تشخیص  -2

 مايستوما

 .کند ذکر رابیماری  تشخیص هایروش -1-2-2

داروهای موثر در درمان اکتینومايکوتیک مايستوما  -2-2

 را نام ببرد.

درمان يومايکوتیک مايستوما را داروهای موثر در  -3-2

 دقیقه 15 



 نام ببرد.

بیماری  -3

اسپوروتريکوزيس  

 )بیماری و عالئم آن(

 بیماری را تعريف کند. -1-3

بیماری را توضیح  عالئم بالیني و راههای انتقال -2-3

 دهد.

 .اشکال کلینیکي بیماری را نام ببرد -3-3

 فرم جلدی بیماری آشنا را توضیح دهد. -4-3

 لنفاوی بیماری را توضیح دهد. -فرم جلدی  -5-3

 مخاطي بیماری را توضیح دهد. –فرم جلدی  -6-3

 فرم های خارج جلدی بیماری را توضیح دهد. -7-3

 ماری را ذکر نمايد.انتشار جغرافیائي بی -8-3

 قارچ مولد بیماری را نام ببرد. -9-3

ويژگي های دمائي قارچ جهت رشد و تکثیر  -15-3

 )ديمرفیسم( را ذکر نمايد.

 دقیقه 15 

و درمان تشخیص  -4

 اسپوروتريکوزيس

 .توضیح دهد رابیماری  تشخیص هایروش -1-4

 نحوه درمان  بیماری را توضیح دهد. -2-4

 دقیقه 15 

بیماری  -5

 کروموبالستومايکوزيس

 بیماری را تعريف کند. -1-5

 عالئم بالیني و راههای انتقال بیماری را توضیح دهد. -2-5

 نام ببرد. بیماری را اشکال کلینیکي  -3-5

 انتشار جغرافیائي بیماری شرح دهد. -4-5

     دقیقه 15 

و درمان تشخیص  -6

 کروموبالستومايکوزيس

 .توضیح دهد  را بیماری  تشخیص یهاروش -1

 داروهای موثر در درمان بیماری را نام ببرد. - -2-6

     دقیقه 15 

 

 

 



 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 ، نظری(2نام درس :  قارچ شناسی پزشکی )                                                                 

 1411-1411تاریخ برگزاری : 6ه جلسه : شمار

بیماری های قارچی احشائی ناشی از قارچ های  موضوع جلسه :

 ساپروفیت

 محل برگزاری : دانشکده پیرا پزشکی، کالس...

 سیده صدیقه حسینیمدرس : دکتر  01مدت جلسه )دقیقه( : 

  منابع : اهیعلوم آزمایشگ  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : کارشناسی ناپیوسته
 سیدعلي دکتر زيني، فريده دکتر پزشکي جامع، شناسيقارچ -1

 .1388امامي مسعود دکتر و مهبد

 آخرين چاپ موجودشادزی، شهال دکتر پزشکي، شناسي قارچ -2

 بیماری های قارچی احشائی ناشی از قارچ های ساپروفیت هدف کلی درس :                                         

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

زمان بندی مطالب  طبقه  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اهداف اختصاصی

 )دقیقه(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو

 درصد آن

تعريف  -1

بیماری های 

 قارچي احشائي

 

 بتواند:رود دانشجو در پايان درس انتظار مي

 بیماری های قارچي احشائي را توضیح دهد. -1-1

 عوامل ايجاد کننده آن را ذکر نمايد. -2-1

 شرايط ايجاد آن در میزبان را شرح دهد. -3-1

تفاوت و شرايط میزبان برای ايجاد بیماری با قارچ  -4-1

 های ساپروفیت و پاتوژن واقعي را توضیح دهد.

-شناختي

 دانش

پرسش  سخنراني و دقیقه15

 و پاسخ

ويدئوپروژکتور، 

 بردکامپیوتر، وايت

طراحي دو 

سوال از مباحث 

 تدريس شده

 4سئواالت 

ای و پاسخ گزينه

کوتاه در 

کويیز،امتحان 

ترم و میان

 ترمپايان

 مرفولوژی قارچ مولد بیماری را شرح دهد.. -2-1 کانديديازيس-2

 زيستگاه قارچ را نام ببرد. -2-2

 قارچ را توضیح دهد. نحوه استقرار -3-2

شرايط مناسب جهت کلونیزاسیون قارچ در میزبان  -4-2

 را ذکر کند.

 ريسک فاکتور های شايع در بیماری را نام ببرد. -5-2

 دقیقه 25 



 فرم های شايع بیماری را لیست نمايد. -6-2

مهمترين اشکال جلدی بیماری را نام برده و   -7-2

 تظاهرات آن را توضیح دهد.

مخاطي بیماری را نام برده  -ال جلدیمهمترين اشک -8-2

 و تظاهرات آن را توضیح دهد.

مهمترين اشکال سیستمیک بیماری را ذکر کرده و   -9-2

 تظاهرات آن را توضیح دهد.

 روش های تشخیص بیماری را ذکر کند. -15-2

 داروهای موثر در درمان را نام ببرد. -11-2

3- 

 کريپتوکوکوزيس

لوژی قارچ مولد  و گونه های شايع آن را ذکر مرفو -1-3

 نمايد.

 زيستگاه قارچ در طبیعت را توضیح دهد. -2-3

 نحوه استقرار قارچ را شرح دهد. -3-3

شرايط مناسب جهت کلونیزاسیون قارچ در میزبان  -4-3

 را ذکر نمايد. 

 ريسک فاکتور های شايع در بیماری را لیست نمايد. -5-3

 بیماری را نام ببرد. فرم های شايع -6-3

 فرم جلدی بیماری و تظاهرات آن را توضیح دهد.  -7-3

مهمترين اشکال سیستمیک بیماری و تظاهرات  -8-3

 آنها را توضیح دهد.

 مننژيت کريپتوکوکي و عالئم آن را توضیح دهد.  -9-3

 روش های تشخیص بیماری را ذکر نمايد. -15-3

 م ببرد.داروهای موثر در درمان را نا -11-3

 دقیقه 25 

4- 

 موکورمايکوزيس

مرفولوژی قارچ مولد  و جنس ها وگونه های شايع  -1-4

 آن را ذکر نمايد.

 زيستگاه قارچ را توضیح دهد. -2-4

 نحوه استقرار قارچ را شرح دهد. -3-4

شرايط مناسب جهت کلونیزاسیون قارچ در میزبان  -4-4

 دقیقه 25 



 را توضیح دهد.

 شايع در بیماری را لیست نمايد.ريسک فاکتور های  -5-4

 فرم های شايع بیماری را نام ببرد. -6-4

 فرم جلدی بیماری و تظاهرات آن را توضیح دهد.  -7-4

 فرم ريوی بیماری و  تظاهرات آن را توضیح دهد. -8-4

 فرم رينوسربرال و تظاهرات آن را توضیح دهد. -9-4

 ضیح دهد.فرم گوارشي بیماری و  تظاهرات آن را تو -15-4

 روش های تشخیص بیماری را شرح دهد. -11-4

 داروهای موثر در درمان را نام ببرد. -12-4

5- 

 آسپرژيلوزيس

مرفولوژی قارچ مولد  و جنس ها وگونه های شايع  -1-5

 آن را ذکر نمايد.

 زيستگاه قارچ را توضیح دهد. -2-5

 نحوه استقرار قارچ را شرح دهد.  -3-5

شرايط مناسب جهت کلونیزاسیون قارچ در میزبان  -4-5

 را توضیح دهد.

 ريسک فاکتور های شايع در بیماری را لیست نمايد. -5-5

 فرم های شايع بیماری را نام ببرد. -6-5

فرم های آلرژيک بیماری و تظاهرات آن را توضیح  -7-5

 دهد.

 اشکال ريوی بیماری و تظاهرات آن را توضیح دهد. -8-5

مهمترين اشکال سیستمیک بیماری و تظاهرات آنرا  -9-5

 شرح دهد.

مهمترين توکسین قارچي ) مانندآفالتوکسبن( که  -15-5

 توسط برخي از گونه های قارچ ايجاد مي شود را نام ببرد.

 روش های تشخیص بیماری را ذکر کند. -11-5

 داروهای موثر در درمان را نام ببرد. -12-5

     دقیقه 25 

 

 



 شگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستاندان

 ، نظری(2نام درس :  قارچ شناسی پزشکی )

 1411-1411تاریخ برگزاری : 7شماره جلسه :

بیماری های قارچی احشائی ناشی از قارچ  موضوع جلسه :

 های پاتوژن

 محل برگزاری : دانشکده پیرا پزشکی، کالس...

 سیده صدیقه حسینی: دکتر  مدرس 115مدت جلسه )دقیقه( : 

علوم   رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : کارشناسی ناپیوسته

 آزمایشگاهی

 منابع : 

 سیدعلی دکتر زینی، فریده دکتر پزشکی جامع، شناسیقارچ -1

 .1811امامی مسعود دکتر و مهبد

 آخرین چاپ موجودشادزی، شهال دکتر پزشکی، شناسی قارچ -2

 بیماری های قارچی احشائی ناشی از قارچ های پاتوژن هدف کلی درس :                                         

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

زمان بندی مطالب  طبقه  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اهداف اختصاصی

 )دقیقه(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیابی وشیوه ارز تکالیف دانشجو

 درصد آن

بیماری  -1

 هیستوپالسموزيس

 بیماری را تعريف کند.  -1-1

 بیماری را توضیح دهد.اپیدمیولوژی  -2-1

 مناطق اندمیک بیماری را ذکر نمايد. -3-1

  اشکال بالیني بیماری را نام ببرد. -4-1

 قارچ مولد بیماری را نام ببرد. -5-1

 کر نمايد.ويژگي ديمرفیسم حرارتي قارچ را ذ -6-1

-شناختي

 دانش

سخنراني و پرسش  دقیقه25

 و پاسخ

ويدئوپروژکتور، 

 بردکامپیوتر، وايت

طراحي دو 

سوال از مباحث 

 تدريس شده

 4سئواالت 

ای و پاسخ گزينه

کوتاه در 

کويیز،امتحان 

ترم و میان

 ترمپايان

تشخیص و درمان  -2

 هیستوپالسموزيس

 دهد.تشخیص افتراقي بیماری را توضیح  -1-2

 روش های تشخیص بیماری را شرح دهد. -2-2

 داروهای موجود جهت درمان بیماری را ذکر نمايد. -3-2

 دقیقه 15 

 بیماری را تعريف کند. -3-1 بیماری بالستومايکوزيس -3

 بیماری را توضیح دهد.اپیدمیولوژی  -2-3

 مناطق اندمیک بیماری را ذکر نمايد. -3-3

  ماری را نام ببرد.اشکال بالیني بی -4-3

 دقیقه  15  



 قارچ مولد بیماری را نام ببرد. -5-3

 ويژگي ديمرفیسم حرارتي قارچ را ذکر نمايد. -6-3

تشخیص و درمان  -4

 بالستومايکوزيس

 تشخیص افتراقي بیماری را توضیح دهد. -1-4

 روش های تشخیص بیماری را شرح دهد. -2-4

 بیماری را ذکر نمايد.داروهای موجود جهت درمان  -3-4

 دقیقه 15 

بیماری   -5

 کوکسیديوئیدومايکوزيس

 بیماری را تعريف کند.  -1-5

 بیماری را توضیح دهد.اپیدمیولوژی  -2-5

 مناطق اندمیک بیماری را ذکر نمايد. -3-5

  اشکال بالیني بیماری را نام ببرد. -4-5

 قارچ مولد بیماری را نام ببرد. -5-5

 ديمرفیسم حرارتي قارچ را ذکر نمايد. ويژگي -6-5

     دقیقه 15 

تشخیص و درمان  -6

 کوکسیديوئیدومايکوزيس

 تشخیص افتراقي بیماری را توضیح دهد. -1-6

 روش های تشخیص بیماری را شرح دهد. -2-6

 داروهای موجود جهت درمان بیماری را ذکر نمايد. -3-6

     دقیقه 15 

بیماری  -7

 دومايکوزيسپاراکوکسیديوئی

 بیماری را تعريف کند.  -1-7

 بیماری را توضیح دهد.اپیدمیولوژی  -2-7

 مناطق اندمیک بیماری را ذکر نمايد. -3-7

  اشکال بالیني بیماری را نام ببرد. -4-7

 قارچ مولد بیماری را نام ببرد. -5-7

 ويژگي ديمرفیسم حرارتي قارچ را ذکر نمايد. -6-7

     دقیقه  15 

خیص و درمان تش -8

 پاراکوکسیديوئیدومايکوزيس

 تشخیص افتراقي بیماری را توضیح دهد. -1-8

 روش های تشخیص بیماری را شرح دهد. -2-8

 داروهای موجود جهت درمان بیماری را ذکر نمايد. -3-8

     دقیقه 15 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 ، نظری(2ی )نام درس :  قارچ شناسی پزشک

 1411-1411تاریخ برگزاری  1 :جلسه هشمار

 محل برگزاری : دانشکده پیرا پزشکی، کالس... توکسین های قارچی و عفونت های قارچی نادر :موضوع جلسه 

 سیده صدیقه حسینیمدرس : دکتر  01مدت جلسه )دقیقه( : 

  منابع : مایشگاهیعلوم آز  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : کارشناسی ناپیوسته
 سیدعلي دکتر زيني، فريده دکتر پزشکي جامع، شناسيقارچ -1

 .1388امامي مسعود دکتر و مهبد

 آخرين چاپ موجودشادزی، شهال دکتر پزشکي، شناسي قارچ -2

 :توکسین های قارچی و عفونت های قارچی نادرهدف کلی درس                                          

 طالبرئوس م

 )عناوین فرعی(

زمان بندی  طبقه  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اهداف اختصاصی

 مطالب )دقیقه(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو

 درصد آن

. ) را نام ببردمهمترين توکسین های قارچي  1-1 توکسین های قارچي.1

 -اوخراتوکسین -فومونیزين ها -ها آفالتوکسین

 زرالنئون(-تريکوتیسین

 .را ذکر نمايدقارچ های مولد هر توکسین   2-1

را شرح راه های ورود توکسین به بدن  مهمترين 3-1

 دهد.

مخاطرات اقتصادی و بهداشتي آنها را مهمترين  4-1

 ذکر نمايد.

 .را نام ببردگیری آنها  روش های شناسائي و اندازه  5-1

 .را توضیح دهدروش های حذف با تخريب آنها   6-1

-شناختي

 دانش

سخنراني و پرسش  دقیقه35

 و پاسخ

ويدئوپروژکتور، 

 بردکامپیوتر، وايت

طراحي دو 

سوال از مباحث 

 تدريس شده

 4سئواالت 

ای و پاسخ گزينه

کوتاه در 

کويیز،امتحان 

و  ترممیان

 ترمپايان

 عفونت های قارچي .2

 نادر 

1-2 Lobomycosis 

 

  

 عالئم بیماری را توضیح دهد. 1-1-2

عامل مولد بیماری و انتشار جغرافیائي آن را  2-1-2

 توضیح دهد.

 روش های تشخیص بیماری را توضیح دهد. 3-1-2

 .راههای پیشگیری و درمان را شرح دهد.. 4-1-2

 دقیقه15 



ذکر روش های تشخیص آزمايشگاهي بیماری را  5-1-2

 نمايد.

2-2Proethecosis 1-2-2 .عالئم بیماری را توضیح دهد 

عامل مولد بیماری و انتشار جغرافیائي آن را  2-2-2

 توضیح دهد.

 روش های تشخیص بیماری را توضیح دهد. 3-2-2

 راههای پیشگیری و درمان را شرح دهد... 4-2-2

روش های تشخیص آزمايشگاهي بیماری را ذکر  5-2-2

 نمايد.

 دقیقه15 

3-2 
Rhinosporidosis 

 عالئم بیماری را توضیح دهد. 1-3-2

عامل مولد بیماری و انتشار جغرافیائي آن را  2-3-2

 توضیح دهد.

 روش های تشخیص بیماری را توضیح دهد. 3-3-2

 راههای پیشگیری و درمان را شرح دهد... 4-3-2

روش های تشخیص آزمايشگاهي بیماری را ذکر  5-3-2

 نمايد.

 دقیقه15 

4-2 Pneumocystis 1-4-2 .عالئم بیماری را توضیح دهد 

عامل مولد بیماری و انتشار جغرافیائي آن را  2-4-2

 توضیح دهد.

 روش های تشخیص بیماری را توضیح دهد. 3-4-2

 راههای پیشگیری و درمان را شرح دهد... 4-4-2

روش های تشخیص آزمايشگاهي بیماری را ذکر  5-4-2

 نمايد.

     یقهدق15 

 


