
 فرم طرح درض رٍزاًِ

 داًشگاُ ػلَم پسشکی ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی گلعتاى

 ًظری ٍاحذ 1،(2قارچ شٌاظی پسشکی )ًام درض :                                                                   

 1398-99تاریخ برگساری : 1 شوارُ جلعِ :

 -ثیر قارچ ّارٍغ ّای تک  -کلیات قارچ ّا هَضَع جلعِ :

 تقعین بٌذی بیواری ّای قارچی 

 داًشکذُ پیرا پسشکی، کالض... هحل برگساری :

 دکتر ظیذُ صذیقِ حعیٌی -دکتر فرّاد ًیک ًصاد هذرض : 99 هذت جلعِ )دقیقِ( :

ػلَم   کارشٌاظی ًاپیَظتِ رشتِ ٍ هقطغ تحصیلی فراگیراى :

 آزهایشگاّی

  هٌابغ :

 ظیذػلی دکتر زیٌی، فریذُ دکتر ،پسشکی جاهغ شٌاظی قارچ -1

 .1388اهاهی هعؼَد دکتر ٍ هْبذ

 آخریي چاپ هَجَدشادزی، شْال دکتر پسشکی، شٌاظی قارچ -2

                                     

 تقعین بٌذی بیواری ّای قارچی -رٍغ ّای تکثیر قارچ ّا  -کلیات قارچ ّا ّذف کلی درض :                        

 رئَض هطالب

 )ػٌاٍیي فرػی(

زهاى بٌذی  طبقِ  -حیطِ در ظِ حیطِ شٌاختی ،ػاطفی ٍ رٍاًی حرکتی اختصاصیاّذاف 

 هطالب )دقیقِ(

ٍظائل   ٍ رظاًِ ّا رٍغ تذریط

 آهَزشی

 شیَُ ارزشیابی ٍ تکالیف داًشجَ

 درصذ آى

 سٍد داًـدَ بتَاًذ: دس پبيبى دسع اًتظبس هي یات قارچ ّاکل .1

سا تَضیح صًذگي قبسذ ّب ٍ صيؼتگبُ آى ّب  ًحَُ -1-1

 .دّذ

لیؼت تشکیببت هَخَد دس ديَاسُ ػلَلي قبسذ ّب سا -2-1

 ًوبيذ.

 .سا ؿشح دّذخصَصیبت فیضيَلَطی آى ّب  -3-1

 ًبم ببشد.ًیبص ّبی تغزيِ ای آًْب سا  -4-1

 هشفَلَطی قبسذ ّب سا تَضیح دّذ.  -5-1

 .م ببشدسا ًبکبسبشد ّبی صٌؼتي قبسذ ّب  -6-1

بشد قبسذ ّب دس صٌبيغ داسٍئي سا رکش کبسهْوتشيي  -7-1

ػخٌشاًي ٍ پشػؾ  دقیق55ِ داًؾ-ؿٌبختي

 ٍ پبػخ

ٍيذئَپشٍطکتَس، 

 بشد کبهپیَتش، ٍايت

دٍ  طشاحي

اص هببحث  ػَال

 تذسيغ ؿذُ

ای  گضيٌِ 4ػئَاالت 

ٍ پبػخ کَتبُ دس 

کَيیض،اهتحبى 

 تشم تشم ٍ پبيبى هیبى



 کٌذ.

 .سا ؿشح دّذهکبًیؼن بیوبسی صائي قبسذ ّب  -8-1

سا تَضیح هکبًیؼن ّبی دفبػي بذى دس بشابش قبسذ ّب  -9-1

 دّذ.

رٍغ ّای تکثیر .2

 قارچ ّا
سٍؽ ّبی تکثیش غیش خٌؼي دس قبسذ ّبی سؿتِ ای  -1-2

 .ًبم ببشدسا

 سٍؽ ّبی تکثیش غیش خٌؼي دس قبسذ ّبی هخوشی -2-2

 .ًبم ببشدسا  

 .تَضیح دّذي دس قبسذ ّب سٍؽ ّبی تکثیش خٌؼ -3-2

 25 

 دقیقِ

تقعین بٌذی  .3

 ْای قارچیبیواری
 .رکش کٌذبب ًحَُ ًبم گزاسی بیوبسی ّبی قبسچي  -1-3

 .رکش کٌذتقؼین بٌذی بیوبسی ّبی قبسچي سا  -2-2

 

 25 

 دقیقِ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 داًشگاُ ػلَم پسشکی ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی گلعتاى 

 ، ًظری(2ًام درض :  قارچ شٌاظی پسشکی )                                                                    

 1398-99 تاریخ برگساری : 2شوارُ جلعِ :

قارچ ّای ظاپرٍفیت ٍ تشخیص آزهایشگاّی  هَضَع جلعِ :

 آى ّا

 هحل برگساری : داًشکذُ پیرا پسشکی، کالض...

 ض : دکتر فرّاد ًیک ًصادهذر 99هذت جلعِ )دقیقِ( : 

ػلَم   رشتِ ٍ هقطغ تحصیلی فراگیراى : کارشٌاظی ًاپیَظتِ

 آزهایشگاّی

 هٌابغ : 

 ظیذػلی دکتر زیٌی، فریذُ دکتر پسشکی جاهغ، شٌاظی قارچ -1

 .1388اهاهی هعؼَد دکتر ٍ هْبذ

 آخریي چاپ هَجَدشادزی، شْال دکتر پسشکی، شٌاظی قارچ -2

 قارچ ّای ظاپرٍفیت ٍ تشخیص آزهایشگاّی آى ّا ّذف کلی درض :                                         

 رئَض هطالب

 )ػٌاٍیي فرػی(

زهاى بٌذی  طبقِ  -حیطِ در ظِ حیطِ شٌاختی ،ػاطفی ٍ رٍاًی حرکتی اّذاف اختصاصی

 هطالب )دقیقِ(

ٍظائل   ٍ رظاًِ ّا رٍغ تذریط

 آهَزشی

 ٍشیَُ ارزشیابی  تکالیف داًشجَ

 درصذ آى

تقؼین بٌذی .1

ّبی قبسذ 

 ػبپشٍفیت

 سٍد داًـدَ بتَاًذ: دس پبيبى دسع اًتظبس هي

 سا ًبم ببشد.تقؼین بٌذی قبسذ ّبی ػبپشٍفیت   -1-1

ؿبيغ تشيي قبسذ ّبی ػبپشٍفیت داسای تیغِ ػشض   -2-1

 .لیؼت ًوبيذ

سا ؿبيغ تشيي قبسذ ّبی ػبپشٍفیت فبقذ تیغِ ػشضي  -3-1

 لیؼت ًوبيذ

ػبپشٍفیت ػیبُ )سًگي( سا ًبم  ؿبيغ تشيي قبسذ ّبی  -4-1

 .ببشد

-ؿٌبختي

 داًؾ

ػخٌشاًي ٍ پشػؾ  دقیق25ِ

 ٍ پبػخ

ٍيذئَپشٍطکتَس، 

 بشد کبهپیَتش، ٍايت

طشاحي دٍ 

ػَال اص هببحث 

 تذسيغ ؿذُ

 4ػئَاالت 

ای ٍ پبػخ  گضيٌِ

کَتبُ دس 

کَيیض،اهتحبى 

تشم ٍ  هیبى

 تشم پبيبى

بب قبسذ  آؿٌبئي.2

 ػبپشٍفیت: یّب

  آػپشطيلَع

 ػیلیَم پٌي

 دّذ.سا تَضیح  خصَصیبت هبکشٍػکَپي آًْب -1-2

 سا تَضیح دّذ.بب خصَصیبت هیکشٍػکَپي آًْب  -2-2

ًْب سا رکش بب هْوتشيي بیوبسيْبی ايدبد ؿذُ تَػط آ -3-2

 ًوبيذ.

 دقیقِ 75 



 آلتشًبسيب

 فَصاسيَم

 کالدٍػپَسيَم

 اػکبپَالسيَپؼیغ

 آکشٍهًَیَم

 ًیگشٍػپَسا

 تشيکَتـیَم

 کشايضٍػپَسيَم

 پؼیلَهبيؼغ

 ػپذًٍیَم

 ّیلوٌتَػپَسيَم

 کَسٍالسيب

 دسکؼلشا

 هَکَس

 سايضٍپَع

 آبؼیذيب

 ػیٌؼفبلؼتشٍم

 ّب سا ًبم ببشد.هْوتشيي گًَِ ّبی آى  -4-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 داًشگاُ ػلَم پسشکی ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی گلعتاى

 ، ًظری(2ًام درض :  قارچ شٌاظی پسشکی )                                                                    

 1398-99 تاریخ برگساری : 3شوارُ جلعِ :

بیوارّای قارچی ٍ باکتریائی شبِ قارچی  هَضَع جلعِ :

 ظطحی

 هحل برگساری : داًشکذُ پیرا پسشکی، کالض...

 ًصاد هذرض : دکتر فرّاد ًیک 99هذت جلعِ )دقیقِ( : 

ػلَم   رشتِ ٍ هقطغ تحصیلی فراگیراى : کارشٌاظی ًاپیَظتِ

 آزهایشگاّی

 هٌابغ : 

 ظیذػلی دکتر زیٌی، فریذُ دکتر پسشکی جاهغ، شٌاظی قارچ -1

 .1388اهاهی هعؼَد دکتر ٍ هْبذ

 آخریي چاپ هَجَدشادزی، شْال دکتر پسشکی، شٌاظی قارچ -2

 بیوارّای قارچی ٍ باکتریائی شبِ قارچی ظطحی :ّذف کلی درض                                          

 رئَض هطالب

 )ػٌاٍیي فرػی(

زهاى بٌذی  طبقِ  -حیطِ در ظِ حیطِ شٌاختی ،ػاطفی ٍ رٍاًی حرکتی اّذاف اختصاصی

 هطالب )دقیقِ(

ٍظائل   ٍ رظاًِ ّا رٍغ تذریط

 آهَزشی

 شیَُ ارزشیابی ٍ تکالیف داًشجَ

 درصذ آى

سی تیٌِ بیوب  -1

 آ ٍسػیکبلش

 سٍد داًـدَ بتَاًذ: دس پبيبى دسع اًتظبس هي

 ػالئن بیوبسی تیٌِ آ ٍسػیکبلش سا تَضیح دّذ. -1-1

 .سا ًبم ببشداػبهي هتشادف بیوبسی  -2-1

 سا رکش ًوبيذ. تظبّشات ببلیٌي بیوبسی -3-1

ٍ اًتـبس خغشافیبئي آى  ًبم بشدُ قبسذ هَلذ بیوبسی سا  -4-1

 .سا ؿشح دّذ

 .تَضیح دّذسٍؽ ّبی تـخیص بیوبسی سا  -5-1

 .اص بیوبسی سا ًبم ببشدساّْبی پیـگیشی  -6-1

سا تَضیح  تـخیص آصهبيـگبّي آى تؼت ّبی -7-1

 دّذ.

 .سا ًبم ببشدداسٍّبی هَثش خْت دسهبى بیوبسی  -8-1

ػخٌشاًي ٍ  دقیقِ 15 داًؾ-ؿٌبختي

 پشػؾ ٍ پبػخ

ٍيذئَپشٍطکتَس، 

 بشد کبهپیَتش، ٍايت

طشاحي دٍ 

ػَال اص هببحث 

 تذسيغ ؿذُ

 4ػئَاالت 

ای ٍ پبػخ  گضيٌِ

کَتبُ دس 

کَيیض،اهتحبى 

تشم ٍ  هیبى

 تشم پبيبى



بیوبسی تیٌِ آ  -2

 ًیگشا

 ػالئن بیوبسی تیٌِ آ ًیگشا سا تَضیح دّذ. -1-2

 اػبهي هتشادف بیوبسی سا ًبم ببشد. -2-2

غشافیبئي قبسذ هَلذ بیوبسی سا ًبم بشدُ  ٍ اًتـبس خ - -3-2

 آى سا ؿشح دّذ

 سٍؽ ّبی تـخیص بیوبسی سا تَضیح دّذ. -4-2 

تـخیص افتشاقي آى سا اص ػبيش بیوبسی ّبی هـببِ  -5-2

 .تَضیح دّذ

 داسٍّبی هَثش خْت دسهبى بیوبسی سا ًبم ببشد. -6-2

 دقیقِ 5 

بیوبسی پیذسا  -3

 ) ػیبُ ٍ ػفیذ(

 ػالئن بیوبسی پیذسا سا تَضیح دّذ. -1-3

 .سا ًبم ببشداًَاع بیوبسی  -2-3

تظبّشات ببلیٌي بیوبسی ّش دٍ فشم بیوبسی سا رکش  -3-3

 .ًوبيذ

قبسذ ّبی هَلذ بیوبسی ٍ اًتـبس خغشافیبئي آى سا  -4-3

 ؿشح دّذ.

 .لیؼت ًوبيذساّْبی پیـگیشی سا  -5-3

 .سٍؽ ّبی تـخیص بیوبسی سا تَضیح دّذ -6-3

 .سی سا ًبم ببشدداسٍّبی هَثش خْت دسهبى بیوب -7-3

 دقیقِ 15 

بیوبسی  -4

قبسچي گَؽ 

خبسخي 

 )اتَهبيکَصيغ(

 ػالئن بیوبسی سا تَضیح دّذ. -1-4

سا ػَاهل هَلذ بیوبسی ٍ اًتـبس خغشافیبئي آى  -2-4

 تَضیح دّذ.

 .سٍؽ ّبی تـخیص بیوبسی سا تَضیح دّذ -3-4

 .ؿشح دّذساّْبی پیـگیشی ٍ دسهبى سا  -4-4

 دقیقِ 15 

کشاتیت  -5

 قبسچي

 ػالئن بیوبسی سا تَضیح دّذ. -1-5

ػَاهل هَلذ بیوبسی ٍ اًتـبس خغشافیبئي آى سا  -2-5

 تَضیح دّذ.

 سٍؽ ّبی تـخیص بیوبسی سا تَضیح دّذ. -3-5

 ساّْبی پیـگیشی ٍ دسهبى سا ؿشح دّذ. -4-5

     دقیقِ 15 



بیوبسی  -6

 اسيتشاػوب

 ػالئن بیوبسی سا تَضیح دّذ. -1-6

ػبهل هَلذ بیوبسی ٍ اًتـبس خغشافیبئي آى سا تَضیح  -2-6

 دّذ.

 سٍؽ ّبی تـخیص بیوبسی سا تَضیح دّذ. -3-6

 .ساّْبی پیـگیشی ٍ دسهبى سا ؿشح دّذ. -4-6

     دقیقِ 15 

بیوبسی  -7

تشايکَهبيکَصيغ 

 آگضيالسيغ

 

 ػالئن بیوبسی سا تَضیح دّذ. -1-7

فیبئي آى سا تَضیح ػبهل هَلذ بیوبسی ٍ اًتـبس خغشا -2-7

 دّذ.

 سٍؽ ّبی تـخیص بیوبسی سا تَضیح دّذ. -3-7

 .ساّْبی پیـگیشی ٍ دسهبى سا ؿشح دّذ. -4-7

     دقیقِ 15 

8- 

 دسهبتَفیلَصيغ 

 ػالئن بیوبسی سا تَضیح دّذ. -1-8

ػبهل هَلذ بیوبسی ٍ اًتـبس خغشافیبئي آى سا تَضیح  -2-8

 دّذ.

 تَضیح دّذ.سٍؽ ّبی تـخیص بیوبسی سا  -3-8

 ساّْبی پیـگیشی ٍ دسهبى سا ؿشح دّذ.. -4-8

     دقیقِ 5 

کشاتَلیض  -9

 حفشُ ای 

 ػالئن بیوبسی سا تَضیح دّذ. -1-9

ػبهل هَلذ بیوبسی ٍ اًتـبس خغشافیبئي آى سا تَضیح  -2-9

 دّذ.

 سٍؽ ّبی تـخیص بیوبسی سا تَضیح دّذ. -3-9

 .ساّْبی پیـگیشی ٍ دسهبى سا ؿشح دّذ. -4-9

     دقیقِ 5 

 

 

  

 

 



 داًشگاُ ػلَم پسشکی ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی گلعتاى 

 ًظریٍاحذ  1، (2ًام درض :  قارچ شٌاظی پسشکی )                                                                       

 1398-99 تاریخ برگساری : 4شوارُ جلعِ :

 هحل برگساری : داًشکذُ پیرا پسشکی، کالض... )درهاتَفیتَزیط( ی جلذیبیواری ّای قارچ هَضَع جلعِ :

 هذرض : دکتر فرّاد ًیک ًصاد 99هذت جلعِ )دقیقِ( : 

ػلَم   رشتِ ٍ هقطغ تحصیلی فراگیراى : کارشٌاظی ًاپیَظتِ

 آزهایشگاّی

 هٌابغ : 

 ظیذػلی دکتر زیٌی، فریذُ دکتر پسشکی جاهغ، شٌاظی قارچ -1

 .1388اهاهی هعؼَد دکتر ٍ هْبذ

 آخریي چاپ هَجَدشادزی، شْال دکتر پسشکی، شٌاظی قارچ -2

 بیواری ّای قارچی جلذی)درهاتَفیتَزیط( ّذف کلی درض :                                         

 رئَض هطالب

 )ػٌاٍیي فرػی(

اى بٌذی هطالب زه طبقِ  -حیطِ در ظِ حیطِ شٌاختی ،ػاطفی ٍ رٍاًی حرکتی اّذاف اختصاصی

 )دقیقِ(

ٍظائل   ٍ رظاًِ ّا رٍغ تذریط

 آهَزشی

 شیَُ ارزشیابی ٍ تکالیف داًشجَ

 درصذ آى

کلیبت  -1

 دسهبتَفیتَصيغ

هفَْم  دسهبتَفیتَصيغ ٍ ػَاهل هَلذ آى ساؿشح  -1-1

  دّذ.

تقؼین بٌذی ّبی هَخَد دسهبتَفیت ّب سا تَضیح   -2-1

 دّذ.

 یت ّب سا لیؼت کٌذ.هْوتشيي گًَِ ّبی دسهبتَف -3-1

اپیذهیَلَطی ٍ پشاکٌذگي خغشافیبئي آى سا تَضیح  -4-1

 دّذ.

 هٌببغ ػفًَت ٍ ساّْبی اًتقبل بیوبسی سا ؿشح دّذ. -5-1

سا رکش صيبى ّبی اقتصبدی ًبؿي اص دسهبتَفیت ّب  -6-1

 ًوبيذ.

-ؿٌبختي

 داًؾ

ػخٌشاًي ٍ پشػؾ  دقیق25ِ

 ٍ پبػخ

ٍيذئَپشٍطکتَس، 

 شدب کبهپیَتش، ٍايت

طشاحي دٍ 

ػَال اص هببحث 

 تذسيغ ؿذُ

 4ػئَاالت 

ای ٍ پبػخ  گضيٌِ

کَتبُ دس 

کَيیض،اهتحبى 

تشم ٍ  هیبى

 تشم پبيبى

فشم ّبی  -2

کلیٌیکي 

 بیوبسی

 -بذى-اًَاع کلیٌیکي دسهبتَفیتَصيغ ) کچلي ػش -2--1

 سيؾ( سا تَضیح دّذ. -پب -دػت -کـبلِ ساى -ًبخي

 تَضیح دّذ. هْوتشيي تظبّشات ّش ؿکل سا -2-2

 هْوتشيي دسهبتَفیت ّبی هَلذ ّش فشم سا رکش ًوبيذ. -3-2

 دقیقِ 45  



تـخیص ٍ  -3

 پیـگیشی

 .سا تَضیح دّذ سٍؽ ّبی آصهبيؾ تـخیص بیوبسی -3 -1

سا  هحیط ّبی کـت هَسد ًیبص دسهبتَفیت ّب آؿٌب -2-3

 تَضیح دادُ ٍ کبسبشد ّش کذام سا ؿشح دّذ.

 ی ٍ کٌتشل بیوبسی سا رکش ًوبيذ.سٍؽ ّبی پیـگیش -2-3

 دقیقِ 25 

 دقیقِ 5  داسٍّبی سايح دس ببصاس بشای دسهبى سا لیؼت ًوبيذ. -4-1 دسهبى -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 داًشگاُ ػلَم پسشکی ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی گلعتاى

 ًظری ٍاحذ 1،(2ًام درض :  قارچ شٌاظی پسشکی )      

 1398-99 رگساری :تاریخ ب 5شوارُ جلعِ :

 هحل برگساری : داًشکذُ پیرا پسشکی، کالض... بیواری ّای قارچی زیر جلذی هَضَع جلعِ :

 ظیذُ صذیقِ حعیٌیدکتر هذرض :  99هذت جلعِ )دقیقِ( : 

ػلَم   رشتِ ٍ هقطغ تحصیلی فراگیراى : کارشٌاظی ًاپیَظتِ

 آزهایشگاّی

 هٌابغ : 

 ظیذػلی دکتر زیٌی، فریذُ دکتر پسشکی جاهغ، شٌاظی قارچ -1

 .1388اهاهی هعؼَد دکتر ٍ هْبذ

 آخریي چاپ هَجَدشادزی، شْال دکتر پسشکی، شٌاظی قارچ -2

 بیواری ّای قارچی زیر جلذی ّذف کلی درض :                                         

 رئَض هطالب

 )ػٌاٍیي فرػی(

زهاى بٌذی  طبقِ  -حیطِ ٍاًی حرکتیدر ظِ حیطِ شٌاختی ،ػاطفی ٍ ر اّذاف اختصاصی

 هطالب )دقیقِ(

ٍظائل   ٍ رظاًِ ّا رٍغ تذریط

 آهَزشی

 شیَُ ارزشیابی ٍ تکالیف داًشجَ

 درصذ آى

 بیوبسی سا تؼشيف کٌذ.  -1-1 بیوبسی هبيؼتَهب -1

 ػالئن ببلیٌي ٍ ساّْبی اًتقبل بیوبسی سا تَضیح دّذ. -2-1

 .دّذ ؿشح بیوبسی سا اؿکبل کلیٌیکي  -3-1

 اًتـبس خغشافیبئي بیوبسی سا رکش ًوبيذ. -4-1

 .دّذ ؿشح اکتیٌَهبيکَتیک هبيؼتَهب سا -5-1

 .ًبم ببشد سا ػَاهل ببکتشيبئي هَلذ بیوبسی -6-1

بیوبسی ّبی ػیؼتویک اکتیٌَهبيؼت ّب ٍ  -7-1

 ًَکبسديبّب سا تَضیح دّذ.

 .دّذ ؿشحيَهبيکَتیک هبيؼتَهب سا  -8-1

 .ًبم ببشد سا قبسچي هَلذ بیوبسی هْوتشيي ػَاهل -9-1

-ؿٌبختي

 داًؾ

ػخٌشاًي ٍ پشػؾ  دقیق25ِ

 ٍ پبػخ

ٍيذئَپشٍطکتَس، 

 بشد کبهپیَتش، ٍايت

طشاحي دٍ 

ػَال اص هببحث 

 تذسيغ ؿذُ

 4ػئَاالت 

ای ٍ پبػخ  گضيٌِ

کَتبُ دس 

کَيیض،اهتحبى 

تشم ٍ  هیبى

 تشم پبيبى

ٍ دسهبى تـخیص  -2

 هبيؼتَهب

 .کٌذ رکش سابیوبسی  تـخیص ّبی سٍؽ -1-2-2

داسٍّبی هَثش دس دسهبى اکتیٌَهبيکَتیک هبيؼتَهب  -2-2

 سا ًبم ببشد.

دسهبى يَهبيکَتیک هبيؼتَهب سا داسٍّبی هَثش دس  -3-2

 دقیقِ 15 



 ًبم ببشد.

بیوبسی  -3

اػپَسٍتشيکَصيغ  

 )بیوبسی ٍ ػالئن آى(

 بیوبسی سا تؼشيف کٌذ. -1-3

ساّْبی اًتقبل بیوبسی سا تَضیح ػالئن ببلیٌي ٍ  -2-3

 دّذ.

 .اؿکبل کلیٌیکي بیوبسی سا ًبم ببشد -3-3

 فشم خلذی بیوبسی آؿٌب سا تَضیح دّذ. -4-3

 لٌفبٍی بیوبسی سا تَضیح دّذ. -فشم خلذی  -5-3

 هخبطي بیوبسی سا تَضیح دّذ. –فشم خلذی  -6-3

 فشم ّبی خبسج خلذی بیوبسی سا تَضیح دّذ. -7-3

 خغشافیبئي بیوبسی سا رکش ًوبيذ. اًتـبس -8-3

 قبسذ هَلذ بیوبسی سا ًبم ببشد. -9-3

ٍيظگي ّبی دهبئي قبسذ خْت سؿذ ٍ تکثیش  -15-3

 )ديوشفیؼن( سا رکش ًوبيذ.

 دقیقِ 15 

ٍ دسهبى تـخیص  -4

 اػپَسٍتشيکَصيغ

 .تَضیح دّذ سابیوبسی  تـخیص ّبی سٍؽ -1-4

 ّذ.ًحَُ دسهبى  بیوبسی سا تَضیح د -2-4

 دقیقِ 15 

بیوبسی  -5

 کشٍهَبالػتَهبيکَصيغ

 بیوبسی سا تؼشيف کٌذ. -1-5

 ػالئن ببلیٌي ٍ ساّْبی اًتقبل بیوبسی سا تَضیح دّذ. -2-5

 ًبم ببشد. بیوبسی سا اؿکبل کلیٌیکي  -3-5

 اًتـبس خغشافیبئي بیوبسی ؿشح دّذ. -4-5

     دقیقِ 15 

ٍ دسهبى تـخیص  -6

 صيغکشٍهَبالػتَهبيکَ

 .تَضیح دّذ  سا بیوبسی  تـخیص ّبی سٍؽ -1

 داسٍّبی هَثش دس دسهبى بیوبسی سا ًبم ببشد. - -2-6

     دقیقِ 15 

 

 

 



 

 داًشگاُ ػلَم پسشکی ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی گلعتاى

 ًظری ٍاحذ 1،(2ًام درض :  قارچ شٌاظی پسشکی )                                                                 

 1398-99 تاریخ برگساری : 6شوارُ جلعِ : 

بیواری ّای قارچی احشائی ًاشی از قارچ ّای  هَضَع جلعِ :

 ظاپرٍفیت

 هحل برگساری : داًشکذُ پیرا پسشکی، کالض...

 99هذت جلعِ )دقیقِ( : 
 ظیذُ صذیقِ حعیٌیدکتر هذرض : 

  هٌابغ : ػلَم آزهایشگاّی  َظتِرشتِ ٍ هقطغ تحصیلی فراگیراى : کارشٌاظی ًاپی
 ػیذػلي دکتش صيٌي، فشيذُ دکتش پضؿکي خبهغ، ؿٌبػي قبسذ -1

 .1388اهبهي هؼؼَد دکتش ٍ هْبذ

 آخشيي چبپ هَخَدؿبدصی، ؿْال دکتش پضؿکي، ؿٌبػي قبسذ -2

 قارچ ّای ظاپرٍفیتبیواری ّای قارچی احشائی ًاشی از  ّذف کلی درض :                                         

 رئَض هطالب

 )ػٌاٍیي فرػی(

زهاى بٌذی هطالب  طبقِ  -حیطِ در ظِ حیطِ شٌاختی ،ػاطفی ٍ رٍاًی حرکتی اّذاف اختصاصی

 )دقیقِ(

ٍظائل   ٍ رظاًِ ّا رٍغ تذریط

 آهَزشی

 شیَُ ارزشیابی ٍ تکالیف داًشجَ

 درصذ آى

تؼشيف  -1

بیوبسی ّبی 

 قبسچي احـبئي

 

 سٍد داًـدَ بتَاًذ: ظبس هيدس پبيبى دسع اًت

 بیوبسی ّبی قبسچي احـبئي سا تَضیح دّذ. -1-1

 ػَاهل ايدبد کٌٌذُ آى سا رکش ًوبيذ. -2-1

 ؿشايط ايدبد آى دس هیضببى سا ؿشح دّذ. -3-1

تفبٍت ٍ ؿشايط هیضببى بشای ايدبد بیوبسی بب قبسذ  -4-1

 ّبی ػبپشٍفیت ٍ پبتَطى ٍاقؼي سا تَضیح دّذ.

-ؿٌبختي

 داًؾ

ػخٌشاًي ٍ پشػؾ  دقیق15ِ

 ٍ پبػخ

ٍيذئَپشٍطکتَس، 

 بشد کبهپیَتش، ٍايت

طشاحي دٍ 

ػَال اص هببحث 

 تذسيغ ؿذُ

 4ػئَاالت 

ای ٍ پبػخ  گضيٌِ

کَتبُ دس 

کَيیض،اهتحبى 

تشم ٍ  هیبى

 تشم پبيبى

 هشفَلَطی قبسذ هَلذ بیوبسی سا ؿشح دّذ.. -2-1 کبًذيذيبصيغ-2

 صيؼتگبُ قبسذ سا ًبم ببشد. -2-2

 ًحَُ اػتقشاس قبسذ سا تَضیح دّذ. -3-2

ؿشايط هٌبػب خْت کلًَیضاػیَى قبسذ دس هیضببى  -4-2

 سا رکش کٌذ.

 سيؼک فبکتَس ّبی ؿبيغ دس بیوبسی سا ًبم ببشد. -5-2

 دقیقِ 25 



 فشم ّبی ؿبيغ بیوبسی سا لیؼت ًوبيذ. -6-2

هْوتشيي اؿکبل خلذی بیوبسی سا ًبم بشدُ ٍ   -7-2

 .تظبّشات آى سا تَضیح دّذ

هخبطي بیوبسی سا ًبم بشدُ  -هْوتشيي اؿکبل خلذی -8-2

 ٍ تظبّشات آى سا تَضیح دّذ.

هْوتشيي اؿکبل ػیؼتویک بیوبسی سا رکش کشدُ ٍ   -9-2

 تظبّشات آى سا تَضیح دّذ.

 سٍؽ ّبی تـخیص بیوبسی سا رکش کٌذ. -15-2

 داسٍّبی هَثش دس دسهبى سا ًبم ببشد. -11-2

3- 

 َکَکَصيغکشيپت

هشفَلَطی قبسذ هَلذ  ٍ گًَِ ّبی ؿبيغ آى سا رکش  -1-3

 ًوبيذ.

 صيؼتگبُ قبسذ دس طبیؼت سا تَضیح دّذ. -2-3

 ًحَُ اػتقشاس قبسذ سا ؿشح دّذ. -3-3

ؿشايط هٌبػب خْت کلًَیضاػیَى قبسذ دس هیضببى  -4-3

 سا رکش ًوبيذ. 

 سيؼک فبکتَس ّبی ؿبيغ دس بیوبسی سا لیؼت ًوبيذ. -5-3

 فشم ّبی ؿبيغ بیوبسی سا ًبم ببشد. -6-3

 فشم خلذی بیوبسی ٍ تظبّشات آى سا تَضیح دّذ.  -7-3

هْوتشيي اؿکبل ػیؼتویک بیوبسی ٍ تظبّشات  -8-3

 آًْب سا تَضیح دّذ.

 هٌٌظيت کشيپتَکَکي ٍ ػالئن آى سا تَضیح دّذ.  -9-3

 سٍؽ ّبی تـخیص بیوبسی سا رکش ًوبيذ. -15-3

 َثش دس دسهبى سا ًبم ببشد.داسٍّبی ه -11-3

 دقیقِ 25 

4- 

 هَکَسهبيکَصيغ

هشفَلَطی قبسذ هَلذ  ٍ خٌغ ّب ٍگًَِ ّبی ؿبيغ  -1-4

 آى سا رکش ًوبيذ.

 صيؼتگبُ قبسذ سا تَضیح دّذ. -2-4

 ًحَُ اػتقشاس قبسذ سا ؿشح دّذ. -3-4

ؿشايط هٌبػب خْت کلًَیضاػیَى قبسذ دس هیضببى  -4-4

 دقیقِ 25 



 سا تَضیح دّذ.

 سيؼک فبکتَس ّبی ؿبيغ دس بیوبسی سا لیؼت ًوبيذ. -5-4

 فشم ّبی ؿبيغ بیوبسی سا ًبم ببشد. -6-4

 فشم خلذی بیوبسی ٍ تظبّشات آى سا تَضیح دّذ.  -7-4

 فشم سيَی بیوبسی ٍ  تظبّشات آى سا تَضیح دّذ. -8-4

 فشم سيٌَػشبشال ٍ تظبّشات آى سا تَضیح دّذ. -9-4

 تظبّشات آى سا تَضیح دّذ.  فشم گَاسؿي بیوبسی ٍ -15-4

 سٍؽ ّبی تـخیص بیوبسی سا ؿشح دّذ. -11-4

 داسٍّبی هَثش دس دسهبى سا ًبم ببشد. -12-4

5- 

 آػپشطيلَصيغ

هشفَلَطی قبسذ هَلذ  ٍ خٌغ ّب ٍگًَِ ّبی ؿبيغ  -1-5

 آى سا رکش ًوبيذ.

 صيؼتگبُ قبسذ سا تَضیح دّذ. -2-5

 سذ سا ؿشح دّذ.ًحَُ اػتقشاس قب  -3-5

ؿشايط هٌبػب خْت کلًَیضاػیَى قبسذ دس هیضببى  -4-5

 سا تَضیح دّذ.

 سيؼک فبکتَس ّبی ؿبيغ دس بیوبسی سا لیؼت ًوبيذ. -5-5

 فشم ّبی ؿبيغ بیوبسی سا ًبم ببشد. -6-5

فشم ّبی آلشطيک بیوبسی ٍ تظبّشات آى سا تَضیح  -7-5

 دّذ.

 سا تَضیح دّذ.اؿکبل سيَی بیوبسی ٍ تظبّشات آى  -8-5

هْوتشيي اؿکبل ػیؼتویک بیوبسی ٍ تظبّشات آًشا  -9-5

 ؿشح دّذ.

هْوتشيي تَکؼیي قبسچي ) هبًٌذآفالتَکؼبي( کِ  -15-5

 تَػط بشخي اص گًَِ ّبی قبسذ ايدبد هي ؿَد سا ًبم ببشد.

 سٍؽ ّبی تـخیص بیوبسی سا رکش کٌذ. -11-5

 داسٍّبی هَثش دس دسهبى سا ًبم ببشد. -12-5

     دقیقِ 25 

 

 



 داًشگاُ ػلَم پسشکی ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی گلعتاى

 ًظریٍاحذ  1، (2ًام درض :  قارچ شٌاظی پسشکی )

 1398-99تاریخ برگساری : 7شوارُ جلعِ :

بیواری ّای قارچی احشائی ًاشی از قارچ  هَضَع جلعِ :

 ّای پاتَشى

 هحل برگساری : داًشکذُ پیرا پسشکی، کالض...

 ظیذُ صذیقِ حعیٌیدکتر هذرض :  195جلعِ )دقیقِ( : هذت 

ػلَم   رشتِ ٍ هقطغ تحصیلی فراگیراى : کارشٌاظی ًاپیَظتِ

 آزهایشگاّی

 هٌابغ : 

 ظیذػلی دکتر زیٌی، فریذُ دکتر پسشکی جاهغ، شٌاظی قارچ -1

 .1388اهاهی هعؼَد دکتر ٍ هْبذ

 جَدآخریي چاپ هَشادزی، شْال دکتر پسشکی، شٌاظی قارچ -2

 بیواری ّای قارچی احشائی ًاشی از قارچ ّای پاتَشى ّذف کلی درض :                                         

 رئَض هطالب

 )ػٌاٍیي فرػی(

زهاى بٌذی هطالب  طبقِ  -حیطِ در ظِ حیطِ شٌاختی ،ػاطفی ٍ رٍاًی حرکتی اّذاف اختصاصی

 )دقیقِ(

ٍظائل   ٍ رظاًِ ّا رٍغ تذریط

 آهَزشی

 شیَُ ارزشیابی ٍ تکالیف داًشجَ

 درصذ آى

بیوبسی  -1

 ّیؼتَپالػوَصيغ

 بیوبسی سا تؼشيف کٌذ.  -1-1

 بیوبسی سا تَضیح دّذ.اپیذهیَلَطی  -2-1

 هٌبطق اًذهیک بیوبسی سا رکش ًوبيذ. -3-1

  اؿکبل ببلیٌي بیوبسی سا ًبم ببشد. -4-1

 قبسذ هَلذ بیوبسی سا ًبم ببشد. -5-1

 وشفیؼن حشاستي قبسذ سا رکش ًوبيذ.ٍيظگي دي -6-1

-ؿٌبختي

 داًؾ

ػخٌشاًي ٍ پشػؾ  دقیق25ِ

 ٍ پبػخ

ٍيذئَپشٍطکتَس، 

 بشد کبهپیَتش، ٍايت

طشاحي دٍ 

ػَال اص هببحث 

 تذسيغ ؿذُ

 4ػئَاالت 

ای ٍ پبػخ  گضيٌِ

کَتبُ دس 

کَيیض،اهتحبى 

تشم ٍ  هیبى

 تشم پبيبى

تـخیص ٍ دسهبى  -2

 ّیؼتَپالػوَصيغ

 فتشاقي بیوبسی سا تَضیح دّذ.تـخیص ا -1-2

 سٍؽ ّبی تـخیص بیوبسی سا ؿشح دّذ. -2-2

 داسٍّبی هَخَد خْت دسهبى بیوبسی سا رکش ًوبيذ. -3-2

 دقیقِ 15 

 بیوبسی سا تؼشيف کٌذ. -3-1 بیوبسی بالػتَهبيکَصيغ -3

 بیوبسی سا تَضیح دّذ.اپیذهیَلَطی  -2-3

 ذ.هٌبطق اًذهیک بیوبسی سا رکش ًوبي -3-3

  اؿکبل ببلیٌي بیوبسی سا ًبم ببشد. -4-3

 دقیقِ  15  



 قبسذ هَلذ بیوبسی سا ًبم ببشد. -5-3

 ٍيظگي ديوشفیؼن حشاستي قبسذ سا رکش ًوبيذ. -6-3

تـخیص ٍ دسهبى  -4

 بالػتَهبيکَصيغ

 تـخیص افتشاقي بیوبسی سا تَضیح دّذ. -1-4

 سٍؽ ّبی تـخیص بیوبسی سا ؿشح دّذ. -2-4

 اسٍّبی هَخَد خْت دسهبى بیوبسی سا رکش ًوبيذ.د -3-4
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ٍظائل   ٍ رظاًِ ّا رٍغ تذریط

 آهَزشی

 شیَُ ارزشیابی ٍ تکالیف داًشجَ

 درصذ آى

. ) سا ًبم ببشدي هْوتشيي تَکؼیي ّبی قبسچ 1-1 تَکؼیي ّبی قبسچي.1

 -اٍخشاتَکؼیي -فَهًَیضيي ّب -ّب آفالتَکؼیي

 صسالٌئَى(-تشيکَتیؼیي

 .سا رکش ًوبيذقبسذ ّبی هَلذ ّش تَکؼیي   2-1

سا ؿشح ساُ ّبی ٍسٍد تَکؼیي بِ بذى  هْوتشيي 3-1

 دّذ.

هخبطشات اقتصبدی ٍ بْذاؿتي آًْب سا هْوتشيي  4-1

 رکش ًوبيذ.

 .سا ًبم ببشدگیشی آًْب  ذاصُسٍؽ ّبی ؿٌبػبئي ٍ اً  5-1

 .سا تَضیح دّذسٍؽ ّبی حزف بب تخشيب آًْب   6-1

-ؿٌبختي

 داًؾ

ػخٌشاًي ٍ پشػؾ  دقیق35ِ

 ٍ پبػخ

ٍيذئَپشٍطکتَس، 

 بشد کبهپیَتش، ٍايت

طشاحي دٍ 

ػَال اص هببحث 

 تذسيغ ؿذُ

 4ػئَاالت 

ای ٍ پبػخ  گضيٌِ

کَتبُ دس 

کَيیض،اهتحبى 

ٍ  تشم هیبى

 تشم پبيبى

 فًَت ّبی قبسچيػ .2

 ًبدس 

1-2 Lobomycosis 

 

  

 ػالئن بیوبسی سا تَضیح دّذ. 1-1-2

ػبهل هَلذ بیوبسی ٍ اًتـبس خغشافیبئي آى سا  2-1-2

 تَضیح دّذ.

 سٍؽ ّبی تـخیص بیوبسی سا تَضیح دّذ. 3-1-2

 .ساّْبی پیـگیشی ٍ دسهبى سا ؿشح دّذ.. 4-1-2

 دقیق15ِ 



رکش  سٍؽ ّبی تـخیص آصهبيـگبّي بیوبسی سا 5-1-2

 ًوبيذ.

2-2Proethecosis 1-2-2 .ػالئن بیوبسی سا تَضیح دّذ 

ػبهل هَلذ بیوبسی ٍ اًتـبس خغشافیبئي آى سا  2-2-2

 تَضیح دّذ.

 سٍؽ ّبی تـخیص بیوبسی سا تَضیح دّذ. 3-2-2

 ساّْبی پیـگیشی ٍ دسهبى سا ؿشح دّذ... 4-2-2

سا رکش سٍؽ ّبی تـخیص آصهبيـگبّي بیوبسی  5-2-2

 ًوبيذ.

 دقیق15ِ 

3-2 
Rhinosporidosis 

 ػالئن بیوبسی سا تَضیح دّذ. 1-3-2

ػبهل هَلذ بیوبسی ٍ اًتـبس خغشافیبئي آى سا  2-3-2

 تَضیح دّذ.

 سٍؽ ّبی تـخیص بیوبسی سا تَضیح دّذ. 3-3-2

 ساّْبی پیـگیشی ٍ دسهبى سا ؿشح دّذ... 4-3-2

یوبسی سا رکش سٍؽ ّبی تـخیص آصهبيـگبّي ب 5-3-2

 ًوبيذ.

 دقیق15ِ 

4-2 Pneumocystis 1-4-2 .ػالئن بیوبسی سا تَضیح دّذ 

ػبهل هَلذ بیوبسی ٍ اًتـبس خغشافیبئي آى سا  2-4-2

 تَضیح دّذ.

 سٍؽ ّبی تـخیص بیوبسی سا تَضیح دّذ. 3-4-2

 ساّْبی پیـگیشی ٍ دسهبى سا ؿشح دّذ... 4-4-2

ي بیوبسی سا رکش سٍؽ ّبی تـخیص آصهبيـگبّ 5-4-2

 ًوبيذ.

     دقیق15ِ 

 


