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 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Lesson planفرم طرح درس روزانه  )

 

 عملی یک واحد قارچ شناسی پزشکینام درس :    

 1399-1400تاریخ برگزاری: 1شماره جلسه :

بیین روش تدریس، بارم تشریح سرفصل درس، منابع مورد نیاز برای مطالعه، ت موضوع جلسه :

  کلیات قارچ شناسی -بندی نمرات درس، 

 

 آزمایشگاه میکروب شناسی دانشکده پیراپزشکی:محل برگزاری 

 دکتر سیده صدیقه حسینی-دکتر فرهاد نیک نژادمدرس : دقیقه 90مدت جلسه )دقیقه( :

 کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهیرشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

طبقه بندی و شناسایی قارچ های ساپروفیت و بیماری زا و طرز تشخیص آزمایشگاهی آنها و روشهای تحقیق جهت اثبات وجود بیماری های قارچی  هدف کلی درس:   

 فرصت طلب و بیماریزا

 رئوس مطالب
 حیطه رفتاری  اهداف

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیابیشیوه ارز

و کلیات قارچ ها 

محیط کشت های 

 دررایج

 بیماریهایتشخیص

 قارچی

 در پایان درس انتظار می رود دانشجو بتواند:

نحوه زندگی قارچ ها و ساختار دیواره سلولی آن ها را توضیح  .1-1

 دهد.

 بنویسد؛ راانواع محیط های رایج آزمایشگاه قارچ شناسی . 1-2

 ؛را بنویسد Sccو  Sطرز تهیه محیط های .1-3

 سخنرانی، دانش-شناختی

پاسخ،  و پرسش

انجام عملی 

 تکنیک

ویدئوپروژکتور، 

کامپیوتر، 

 بردوایت

 در فعال شرکت

 کار و آزمایشگاه

 گروهی

 تشخیص

 زیر در ها الم

 میکروسکوپ

 



 

 عملی یک واحد قارچ شناسی پزشکینام درس :    

 1399-1400 تاریخ برگزاری : 2شماره جلسه :

 :آزمایشگاه میکروب شناسی دانشکده پیراپزشکیمحل برگزاری  شناسی قارچ درآزمایشگاه ها رنگ و ها محلول : موضوع جلسه :

 کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهیرشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاری 

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

ئل وسا  و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 در ها رنگ و ها محلول

 شناسی قارچ آزمایشگاه

 

 شفاف و ها رنگ

 ها کننده

 :باشد قادر بایستی جلسه این پایان در دانشجو

 - انواع و شناسی قارچ آزمایشگاه در ها رنگ و ها حلولم1-1

 را آنها عمل مکانیسم و و رایج ی ها ورنگ ها کنند شفاف

 .نماید تشریح

 - را مشکوک بالینی های نمونه با کالکوفلور آمیزی رنگ2-1

 .نماید تشریح

 روی کشت تیزمان، تهیه قارچی، های الم تهیه و سازی آماده3-1

 .باشد اجرا به قادر را دائمی الم تهیه و الم

 

 

 سخنرانی، دانش-شناختی

پاسخ،  و پرسش

انجام عملی 

 تکنیک

 ویدئو -برد وایت

 لپ -پروژکتور

 -تاب

 وسکوپمیکر

 در فعال شرکت

 کار و آزمایشگاه

 گروهی

 تشخیص

 زیر در ها الم

 میکروسکوپ

 

 

 

 

 

 



 عملییک واحد قارچ شناسی پزشکی نام درس :    

 1399-1400 تاریخ برگزاری : 3شماره جلسه :

 زشکی:آزمایشگاه میکروب شناسی دانشکده پیراپمحل برگزاری  ساپروفیت های شایع آزمایشگاهی : موضوع جلسه :

 کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهیرشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاری 

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 کشت قارچ؛

 شناسایی

ماکروسکوپی کپک 

 ها؛

 

 :باشد قادر بایستی جلسه این پایان در دانشجو

بررسی روش نمونه برداری و کشت هوا برای جدا کردن 1-1

 قارچ های ساپروفیت را توضیح دهد. 

روش های نمونه برداری و کشت از محیط و سطوح برای 1-2

 را بنویسد. قارچ های ساپروفیت

روش های نگه داری محیط های کشت را در محیط -1-3

 آزمایشگاه  را شرح دهد.

آسپرژیلوس، پنی سیلیوم، هیالوهیفومیست ها شامل  1-4

پسیلومایسس، اسکوپوالریوپسیس، فوزاریوم، تریکودرما، 

را به کمک کلنی قارچ و شکل ماکروسکوپی  کرایزوسپوریوم

 بشناسد.

 سخنرانی، دانش-شناختی

پاسخ،  و پرسش

انجام عملی 

 تکنیک

 ویدئو -برد وایت

 لپ -پروژکتور

 -تاب

 میکروسکوپ

 در فعال شرکت

 کار و آزمایشگاه

 گروهی

 تشخیص

 زیر در ها الم

 میکروسکوپ

 

 

 

 

 

 

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 عملییک واحدقارچ شناسی پزشکی نام درس :    

 1399-1400 تاریخ برگزاری : 4شماره جلسه :

 گاه میکروب شناسی دانشکده پیراپزشکی:آزمایشمحل برگزاری  ساپروفیت های شایع آزمایشگاهی :موضوع جلسه 

 دکتر سیده صدیقه حسینی-دکتر فرهاد نیک نژادمدرس : دقیقه 90مدت جلسه )دقیقه( :

 کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهیرشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاری 

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

ائل وس  و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

آشنایی با محیط 

های کشت قارچی 

 پایه

طرز تهیه محیط های 

 کشت 

روش های کشت 

قارچ ها در لوله و 

 پلیت 

 

 :باشد قادر بایستی جلسه این پایان در دانشجو

را شرح  .روش های مطالعه و بررسی خصوصیات کپک ها1-1

 دهد.

را  Slide cultureتعریف تکنیک کشت روی الم یا  1-2

 بنویسد؛

 .روش انجام تکنیک کشت روی الم را بنویسد؛1-3           

 .تکنیک کشت روی الم را انجام دهد.1-4           

 

 خصوصیات میکروسکوپی هیالوهیفومیست ها .1-5

، آکرومونیوم، موکور، رایزوپوس، آبسیدیا، سدوسپوریوم ، سین 

 را ترسیم نماید. سفالستروم، آبسیدیا

 سخنرانی، دانش-تیشناخ

پاسخ،  و پرسش

انجام عملی 

 تکنیک

 ویدئو -برد وایت

 لپ -پروژکتور

 -تاب

 میکروسکوپ

 در فعال شرکت

 کار و آزمایشگاه

 گروهی

 تشخیص

 زیر در ها الم

 میکروسکوپ

 



 

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاری 

شناختی، نگرشی و )

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

آشنایی با مشخصات 

کلنی های 

ماکروسکوپی و 

میکروسکوپی قارچ 

 .های ساپروفیت

 :باشد قادر بایستی جلسه این پایان در دانشجو

.مشخصات کلنی های قارچ های ساپروفیت ها را شرح 1-1

 دهد.

ی گسترش مرطوب از محیط کشت تهیه بتواند الم ها 2-1

 نماید.

 خصوصیات میکروسکوپی و ماکروسکوپی قارچ های .3-1           

فئوهیفومیست ها شامل آلترناریا، کالدوسپوریوم، 

هلمنتوسپوریوم، نیگروسپورا، فوما، فیالوفورا، اولوکالدیوم، 

 را توضیح دهد. کوروالریا، استمفیلیوم

 سخنرانی، دانش-شناختی

پاسخ،  و سشپر

انجام عملی 

 تکنیک

 ویدئو -برد وایت

 لپ -پروژکتور

 -تاب 

 میکروسکوپ

 در فعال شرکت

 کار و آزمایشگاه

 گروهی

 تشخیص

 زیر در ها الم

 میکروسکوپ

 

  

 

 

 

 عملییک واحد قارچ شناسی پزشکی نام درس :    

 1399-1400تاریخ برگزاری : 5شماره جلسه :

 :آزمایشگاه میکروب شناسی دانشکده پیراپزشکیمحل برگزاری  ساپروفیت های شایع آزمایشگاهی موضوع جلسه :

 دکتر سیده صدیقه حسینی-دکتر فرهاد نیک نژادمدرس : دقیقه 90مدت جلسه )دقیقه( :

 کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهیرشته و مقطع تحصیلی فراگیران :



 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاری 

رشی و )شناختی، نگ

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

نمونه روش های 

 بیماری گیری

 قارچی های

 سطحی

 

 :باشد قادر بایستی جلسه این پایان در نشجودا

نکات الزم جهت زمان نمونه گیری بیماری قارچی 1 -1

 سطحی را بنویسد؛

 محلول های شفاف کننده الزم را بنویسد؛1 -2

 الزم را بنویسد؛نگ های ر1 -3

 انواع بیماری های قارچی سطحی شایع را بنویسد؛1 -4

نمونه گیری از بیماری پیتریازیس ورسیکالر را انجام 1 -5

 دهد؛

 نمونه گیری از بیماری پیتروسپوروزیس را انجام دهد؛1 -6

 نمونه گیری از بیماری اریتراسما را انجام دهد؛1 -7

یس نمونه گیری از بیماری ترایکومایکوزیس آگزیالر1 -8

 را انجام دهد.

 سخنرانی، دانش-شناختی

پاسخ،  و پرسش

انجام عملی 

 تکنیک

 ویدئو -برد وایت

 لپ -پروژکتور

 -تاب

 میکروسکوپ

 در فعال شرکت

 کار و آزمایشگاه

 گروهی

 تشخیص

 زیر در ها الم

 میکروسکوپ

 

 عملی یک واحد قارچ شناسی پزشکینام درس :    

 1399-1400تاریخ برگزاری : 6شماره جلسه :

 :آزمایشگاه میکروب شناسی دانشکده پیراپزشکیمحل برگزاری  سطحی قارچی های اریبیم نمونه گیری موضوع جلسه :

 دکتر سیده صدیقه حسینی-دکتر فرهاد نیک نژادمدرس : دقیقه 90مدت جلسه )دقیقه( :

 کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهیرشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 عملییک واحد قارچ شناسی پزشکی نام درس :    



 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاری 

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

تشخیص 

 بیماریآزمایشگاهی 

  سطحی قارچی های

 :باشد قادر بایستی جلسه این پایان در دانشجو

 الم شفاف شده پیتریازیس ورسیکالر را تشخیص دهد؛1 -1

 یس ورسیکالر را تشخیص دهد؛الم رنگ شده پیتریاز1 -2

 الم چسب اسکاچ پیتریازیس ورسیکالر را تشخیص دهد؛1 -3

 الم رنگ شده پیتروسپوروزیس را تشخیص دهد؛1 -4

 الم رنگ شده اریتراسما را تشخیص دهد؛1 -5

الم شفاف شده ترایکومایکوزیس آگزیالریس را تشخیص 1 -6

 دهد.

 سخنرانی، دانش-شناختی

پاسخ،  و پرسش

انجام عملی 

 تکنیک

 ویدئو -برد وایت

 لپ -پروژکتور

 -تاب

 میکروسکوپ

 در فعال شرکت

 کار و آزمایشگاه

 گروهی

 تشخیص

 زیر در ها الم

 میکروسکوپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1399-1400تاریخ برگزاری : 7شماره جلسه :

 :آزمایشگاه میکروب شناسی دانشکده پیراپزشکیمحل برگزاری  سطحی قارچی های بیماریتشخیص آزمایشگاهی   موضوع جلسه :

 دکتر سیده صدیقه حسینی-دکتر فرهاد نیک نژادمدرس : دقیقه 90مدت جلسه )دقیقه( :

 کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهیرشته و مقطع تحصیلی فراگیران :



 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاری 

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها تدریسروش 

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

نمونه روش های 

گیری و کشت 

 های بیماری

 جلدی قارچی

 

 :باشد قادر بایستی جلسه این پایان در نشجودا

نکات الزم جهت زمان نمونه گیری بیماری قارچی 1-1

 جلدی را شرح دهد.

 محلول های شفاف کننده الزم را بنویسد؛1-2

 ؛توضیح دهدالزم را محیط های کشت 1-3

 را بنویسد؛ جلدیانواع بیماری های قارچی 1-4

 نمونه گیری از مو را انجام دهد؛1-5

 نمونه گیری از پوست را انجام دهد؛1-6

 ناخن را انجام دهد. نمونه گیری از1-7

 سخنرانی، دانش-شناختی

پاسخ،  و پرسش

انجام عملی 

 تکنیک

 ویدئو -برد وایت

 لپ -پروژکتور

 -تاب

 میکروسکوپ

 در فعال شرکت

 کار و آزمایشگاه

 گروهی

 تشخیص

 زیر در ها الم

 میکروسکوپ

 

 

 

 

 

 

 عملییک واحد قارچ شناسی پزشکی نام درس :    

 1399-1400تاریخ برگزاری : 8شماره جلسه :

 :آزمایشگاه میکروب شناسی دانشکده پیراپزشکیمحل برگزاری  جلدی قارچی های بیمارینمونه گیری و کشت   موضوع جلسه :

 دکتر سیده صدیقه حسینی-دکتر فرهاد نیک نژادمدرس : دقیقه 90مدت جلسه )دقیقه( :

 کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهیرشته و مقطع تحصیلی فراگیران :



 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاری 

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 وه ارزشیابیشی

نمونه روش های 

گیری و کشت 

  درماتوفیتوزیس

 از ها قارچ جداسازی

 محیط

 :باشد قادر بایستی جلسه این پایان در نشجودا

نکات الزم جهت زمان نمونه گیری بیماری قارچی 1-1

 جلدی را شرح دهد.

 محلول های شفاف کننده الزم را بنویسد؛2-1

 ؛توضیح دهدمحیط های کشت الزم را 3-1

 را بنویسد؛ جلدیانواع بیماری های قارچی 4-1

 نمونه گیری از مو را انجام دهد؛5-1

 نمونه گیری از پوست را انجام دهد؛6-1

 ناخن را انجام دهد. نمونه گیری از7-1
 را انجام دهد.  خاک از ها ساپروفیت و ها درماتوفیت جداسازی8-1

 سخنرانی، دانش-شناختی

پاسخ،  و پرسش

انجام عملی 

 کنیکت

 ویدئو -برد وایت

 لپ -پروژکتور

 -تاب

 میکروسکوپ

 در فعال شرکت

 کار و آزمایشگاه

 گروهی

 تشخیص

 زیر در ها الم

 میکروسکوپ

 

 
 

 

 

 عملییک واحد قارچ شناسی پزشکی نام درس :    

 1399-1400تاریخ برگزاری : 9شماره جلسه :

 اسی دانشکده پیراپزشکی:آزمایشگاه میکروب شنمحل برگزاری  جلدی قارچی های بیمارینمونه گیری و کشت   موضوع جلسه :

 دکتر سیده صدیقه حسینی-دکتر فرهاد نیک نژادمدرس : دقیقه 90مدت جلسه )دقیقه( :

 کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهیرشته و مقطع تحصیلی فراگیران :



 

 

 

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاری 

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها ریسروش تد

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

تشخیص 

آزمایشگاهی 

 درماتوفیتوزیس

 

 :باشد قادر بایستی جلسه این پایان در نشجودا

الم شفاف شده اکتوتریکس، اندوتریکس و فاووس  -1 -1

 را تشخیص دهد؛

 الم شفاف شده درماتوفیتوزیس را تشخیص دهد؛1 -2

 دهد؛ الم شفاف شده موی سوراخ شده را تشخیص1 -3

 الم رنگ شده میکروسپوروم کنیس را تشخیص دهد؛1 -4

الم رنگ شده میکروسپوروم جیپسئوم را تشخیص 1 -5

 دهد؛

الم رنگ شده ترایکوفایتون منتاگروفایتس را 1 -6

 تشخیص دهد؛

 الم رنگ شده ترایکوفایتون روبروم را تشخیص دهد؛1 -7

 سخنرانی، دانش-شناختی

پاسخ،  و پرسش

انجام عملی 

 تکنیک

 ویدئو -برد وایت

 لپ -پروژکتور

 -تاب

 میکروسکوپ

 در فعال شرکت

 کار و آزمایشگاه

 گروهی

 تشخیص

 زیر در ها الم

 میکروسکوپ

 

 عملییک واحد قارچ شناسی پزشکی نام درس :    

 1399-1400تاریخ برگزاری : 10شماره جلسه :

 :آزمایشگاه میکروب شناسی دانشکده پیراپزشکیحل برگزاری م بیماریهای جلدی تشخیص آزمایشگاهی   موضوع جلسه :

 دکتر سیده صدیقه حسینی-دکتر فرهاد نیک نژادمدرس : دقیقه 90مدت جلسه )دقیقه( :

 کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهیرشته و مقطع تحصیلی فراگیران :



الم رنگ شده ترایکوفایتون وروکوزوم را تشخیص 1 -8

 دهد؛

ده اپیدرموفایتون فلوکوزوم را تشخیص الم رنگ ش1 -9

 دهد.

 

 

 

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاری 

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

تشخیص 

آزمایشگاهی 

 مایستوما

 

شناسایی عوامل 

 مایستوما

 :باشد قادر یستیبا جلسه این پایان در نشجودا

 اکتینومایستوما و یومایستوما را گرانول -1-1

 تشخیص دهد؛

را تشخیص  سودوآلشریا بوئیدیالم شفاف شده 2-1

 دهد؛

را  اکتینومایسس اسرائیلی الم شفاف شده 3-1

 سخنرانی، دانش-شناختی

پاسخ،  و پرسش

انجام عملی 

 تکنیک

 ویدئو -برد وایت

 لپ -پروژکتور

 -تاب

 میکروسکوپ

 در فعال شرکت

 کار و آزمایشگاه

 گروهی

 تشخیص

 زیر در ها الم

 میکروسکوپ

 

 عملییک واحد قارچ شناسی پزشکی نام درس :    

 1399-1400تاریخ برگزاری : 11لسه :شماره ج

 :آزمایشگاه میکروب شناسی دانشکده پیراپزشکیمحل برگزاری  جلدیقارچی زیر بیماریهای  تشخیص آزمایشگاهی   موضوع جلسه :

 دکتر سیده صدیقه حسینی-دکتر فرهاد نیک نژادمدرس : دقیقه 90مدت جلسه )دقیقه( :

 اسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهیکارشنرشته و مقطع تحصیلی فراگیران :



شناسایی 

اسپوروتریکوزیس 

در بافت و 

 ساپروفیت

 

 تشخیص دهد؛

 را تشخیص دهد؛ 

فرم کپکی)میسلیال( اسپوروتریکوزیس را تشخیص -4

 دهد. 

ی جوانه دار کشیده شکل مخمری سلول ها 5-1

 را تشخیص دهد؛ اسپوروتریکوزیس

 

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاری 

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 عملییک واحد قارچ شناسی پزشکی نام درس :    

 1399-1400تاریخ برگزاری : 12اره جلسه :شم

 قارچی عوامل علت به احشایی قارچی های بیماری   وضوع جلسه :م

 ،موکورمایکوزیس(طلب فرصت کپکی و مخمری

 .)...و آسپرژیلوزیس

 :آزمایشگاه میکروب شناسی دانشکده پیراپزشکیمحل برگزاری 

 دکتر سیده صدیقه حسینی-نژاددکتر فرهاد نیک مدرس : دقیقه 90مدت جلسه )دقیقه( :

 کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهیرشته و مقطع تحصیلی فراگیران :



 

تشخیص 

 آزمایشگاهی

 موکورمایکوزیس

 آسپرژیلوزیس

 :باشد قادر بایستی جلسه این نپایا در دانشجو

 - و بافتی های نمونه در قارچی عوامل شناسایی به درقا1-1

 باشد موکورال و آسپرژیلوزیس عوامل شناسایی

 ها قارچ سایر از و آسپرژیلوزیس موکورال عوامل تمایز به قادر2-1

 .باشد

 سخنرانی، دانش-شناختی

پاسخ،  و پرسش

انجام عملی 

 تکنیک

 وویدئ -برد وایت

 لپ -پروژکتور

 -تاب

 میکروسکوپ

 در فعال شرکت

 کار و آزمایشگاه

 گروهی

 در ها الم تشخیص

 میکروسکوپزیر

 

 

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاری 

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها سروش تدری

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 تشخیص

 عوامل آزمایشگاهی

 در کریپتوکوکوسی

 نخاع مایع نمونه

 

 :باشد قادر بایستی جلسه این پایان در نشجودا

 - مرکب آمیزی رنگ نخاع، مایع سازی آماده به نسبت 1-1

 .باشد آشنا چین

 - ایروس کریپتوکوکوس کپسول مشاهده و شناسایی به قادر1- 2

 .باشد قارچی عوامل سایر از وتمایز آزمایشگاهی های تست

 

 

 سخنرانی، دانش-شناختی

پاسخ،  و پرسش

انجام عملی 

 تکنیک

 ویدئو -برد وایت

 لپ -پروژکتور

 -تاب

 میکروسکوپ

 در فعال شرکت

 کار و آزمایشگاه

 گروهی

 تشخیص

 زیر در ها الم

 میکروسکوپ

 

 عملییک واحد قارچ شناسی پزشکی نام درس :    

 1399-1400تاریخ برگزاری : 13شماره جلسه :

 :آزمایشگاه میکروب شناسی دانشکده پیراپزشکیبرگزاری  محل عوامل کریپتوکوزیس عوامل علت به احشایی قارچی های بیماری    موضوع جلسه :

 دکتر سیده صدیقه حسینی-دکتر فرهاد نیک نژادمدرس : دقیقه 90مدت جلسه )دقیقه( :

 کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهیرشته و مقطع تحصیلی فراگیران :



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاری 

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 عوامل شناسایی

 شبه و مخمری

  مخمری

 :باشد قادر بایستی جلسه این پایان در نشجودا

 - ساختار از استفاده با مخمری وشبه اندیداییک عوامل 1-1

 در میسلیال به مخمری مرحله تبدیل رویشی و زایشی

 .دهد تشخیص را آلبیکنس کاندیدا

 - عوامل شناسایی و مخمری عوامل کشت به قادر 2-1

 .باشد آگار کروم از استفاده با کاندیدایی

کونیدی در قادر به شناسایی کاندیداآلبیکنس با تشکیل کالمیدو 3-1

 سخنرانی، دانش-شناختی

پاسخ،  و پرسش

انجام عملی 

 تکنیک

 ویدئو -برد وایت

 لپ -پروژکتور

 -تاب

 میکروسکوپ

 در فعال شرکت

 کار و آزمایشگاه

 گروهی

 تشخیص

 زیر در ها الم

 میکروسکوپ

 

 عملییک واحد شکی قارچ شناسی پزنام درس :    

 1399-1400تاریخ برگزاری : 14شماره جلسه :

 :آزمایشگاه میکروب شناسی دانشکده پیراپزشکیمحل برگزاری  کاندیدیازیس عوامل علت به احشایی قارچی های بیماری    موضوع جلسه :

 دکتر سیده صدیقه حسینی-دکتر فرهاد نیک نژادمدرس : دقیقه 90مدت جلسه )دقیقه( :

 کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهیشته و مقطع تحصیلی فراگیران :ر



 محیط کورن میل آگار باشد.

 

 
 

 

 

 

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاری 

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 

 برداری نمونه طرز

  قارچی

 

 و حفظ و نقل و حمل

 نمونه ها نگهداری

 

 :باشد قادر بایستی جلسه این پایان در دانشجو

 )وسایل و لوازم خاک، هوا، بیماران، از( قارچی برداری نمونه طرق-1

 را شرح دهد.

 ها  اسالید و ها کشت(ها قارچ نگهداری و حفظ ها، نمونه نقل و حمل2-1

 و شرح دهد. ند بدا مدت بلند و مدت کوتاه دررا  آن

 سخنرانی، دانش-شناختی

پاسخ،  و پرسش

انجام عملی 

 تکنیک

 ویدئو -برد وایت

 لپ -پروژکتور

 -تاب

 میکروسکوپ

 در فعال شرکت

 کار و آزمایشگاه

 گروهی

 تشخیص

 زیر در ها الم

 میکروسکوپ

 

 عملییک واحد قارچ شناسی پزشکی نام درس :    

 1399-1400تاریخ برگزاری : 15ه :شماره جلس

 نمونه ها نگهداری و حفظ و نقل و حملو قارچی برداری نمونه طرز    وضوع جلسه :م

 

 :آزمایشگاه میکروب شناسی دانشکده پیراپزشکیمحل برگزاری 

 دکتر سیده صدیقه حسینی-دکتر فرهاد نیک نژادمدرس : دقیقه 90مدت جلسه )دقیقه( :

 کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهیی فراگیران :رشته و مقطع تحصیل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1399-1400 تاریخ برگزاری : 16شماره جلسه :

 :آزمایشگاه میکروب شناسی دانشکده پیراپزشکیمحل برگزاری  مرور مطالب تدریس شده و رفع اشکال :موضوع جلسه 

 دکتر سیده صدیقه حسینی-دکتر فرهاد نیک نژادمدرس : دقیقه 90ه )دقیقه( :مدت جلس

 کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهیرشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاری 

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

مرور مطالب تدریس 

  شده و رفع اشکال
 :باشد قادر بایستی جلسه این پایان در دانشجو

تمام آموخته های خود در طول نییم فصیل تحصییلی را  -1

 دوباره مرور نماید.
 

 سخنرانی، دانش-شناختی

پاسخ،  و پرسش

انجام عملی 

 تکنیک

 ویدئو -برد وایت

 لپ -پروژکتور

 -تاب

 میکروسکوپ

 پایان  امتحان

 انیمترم و 

 به ترم

 صورت

شریحی و ت

 12 ) عملی

 (نمره



 و حضور 

 در ابیغ

با  کالس

ارائه 

گزارش در 

 2)هر جلسه 

 (نمره

دقت در انجام 

آزمایشات، 

درستی انجام 

 3)تکنیک ها 

 (نمره

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


