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                                                                                                                   دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                                                 

                                                                                                                                                                                          وسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و ت

 (EDO)دانشکده پزشکیدفترتوسعه آموزش 

 ( (Course planی طرح  دوره  ترم
  0411 -0410اول : نیمسال تحصیلی *                                             )انگل و قارچ(1 شناسی میکروب نام درس:*

 بهداشت عمومیکارشناسی پیوسته  رشته و مقطع تحصیلی: *                                 واحد عملی   55/1واحد نظری و 75/1 * تعداد واحد:

                                ندارد درس پیشنیاز: *عملی                   4-1نظری و  01-01چهارشنبه   * روز و ساعت برگزاری:

                                                                      پیراپزشکی دانشکده: *                                                             ...کالس شماره  محل برگزاری: *   

 بهداشت عمومیگروه آموزشی: * 

 سیده صدیقه حسینیدکتر مدرسین: نام 

     مایشگاهیدانشکده پیراپزشکی، گروه علوم آزآدرس دفتر:                        دوشنبه تا چهارشنبهروزهای تماس با مسئول درس: 

 hoseini_se@yahoo.com:پست الکترونیک                                                                          19900110911تلفن:

 قارچ شناسی پزشکی)دکتر شهال شادزی(منابع درس: 

  :هدف کلی درس

 - زایماریب یقارچها ورود یها راه ، ریتکث یها روش ،یبند طبقه ، ساختمان ، اتیکل با ییآشنا-0

 نانسا در یقارچ یها یماریب درمان و یریشگیپ و کنترل ،یشگاهیآزما صیتشخ یها روش ،یقارچ مهم یهایماریب با ییآشنا -1

 اهداف اختصاصی:

 اگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:از فر

 :یاختصاص اهداف0

 :باشند قادر دوره انیپا در رود یم انتظار رانیفراگ از

  .باشد آشنا ها آن ستگاهیز و ها قارچ یزندگ نحوه با-0

  .کند انیب را ها قارچ یسلول وارهید در موجود باتیترک -1

 .باشد آشنا ها آن یولوژیزیف اتیخصوص با-3

 .کند انیب را ها قارچ در ریتکث یها روش -4

 .دهد حیتوض را ها قارچ یمرفولوژ -1

 .کند انیب را یقارچ یهایماریب یمبندیتقس-6

 - .کند انیب را انسان یزایماریب مهم یقارچها به یابتال یراهها و یولوژیدمیاپ-7

 - .کند انیب را انسان یزایماریب مهم یقارچها ینیبال عالئم و ییزایماریب یسمهایمکان-8

 - .کند انیب را انسان یزایماریب مهم یارجهاق صیتشخ یروشها -9

و  کروسکوپی، م شگاهیآزما طیمحاصول کار در  -04.کند انیب را انسان یزایماریب مهم یقارچها کنترل و یریشگیپ و درمان یراهها -01

 را بشناسد. ونیزاسیلیاستر

 آشنا شود. وگرامیب یها، آنت سمیکروارگانیم ونیزوالسیکشت و ا یعمل یبا روش ها -51

 آشنا شود. شگاهیآزمادر  یمهم از نظر پزشک چ هایقار ییو شناسا صیمختلف تشخ یبا روش ها -51

 . ردیگ یانجام م یکمک آموزش لیاز وسا رییبهره گ با هیو بحث گروپرسش و پاسخ  ،یآموزش به روش سخنرانشیوه تدریس: 

 نمره.   %01نمره، شرکت فعال در کالس  %01نمره، انجام تکالیف  %51نمره، آزمون میان ترم  %01آزمون پایان ترم  نحوه ارزشیابی دانشجو:

  خواهد داشت.پایان دوره  نهایی نمرهمنفی در  رتأثی تأخیر یا غیبت دانشجو در هر جلسه،: حوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجونمقررات و 
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در جلسات به آنهاا   یدر غالب انجام کار عمل یفیبا روش های جستجو و گردآوری مطالب، تکال انیدانشجو ییبه منظور آشنا وظایف و تکالیف دانشجو:

 گردد. یمحول م

 

 .متعاقبا اعالم خواهد شد امتحان یبرگزار خیتار* تاریخ امتحان میان ترم: 

 .متعاقبا اعالم خواهد شدمطابق با تقویم آموزشی دانشگاه  امتحانا یبرگزار خیتارتاریخ امتحان پایان ترم: 

موظفند قبل از  انیدانشجو .از اهمیت برخوردار استحضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان: 

 .در کالس احترام بگذارند انیدانشجو ریخوداری کنند و به حقوق سا یعلم ریاز بحث های غ .اد درکالس درس حضور داشته باشنداست

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 رشته هوشبری میکروب شناسی یجدول زمان بندی برنامه درس

 

 ردیف

 روز

 مدرس عنوان ساعت

آمادگی الزم ظات/مالح

دانشجویان قبل از شروع 

 کالس

0 
 دوشنبه

05-01 
 ساپروفیت ،قارچهای شناسی قارچ کلیات

 (زیگومیستها،هایفومیستها)
 دکتر حسینی

شده، قبل از  تدریس مباحث

 دنشروع کالس مطالعه گرد

5 
 دوشنبه

05-01 
 ،پیتروسپوریوزیس، ماالسزیا ( سطحی قارچی های عفونت

 (تریکومایکوزیساریتراسما،
 دکتر حسینی

شده، قبل از  تدریس مباحث

 دنشروع کالس مطالعه گرد

3 
 دوشنبه

 (عملی)
05-01 

 بدن، و ناخن و پوسته و شوره ، آلود موی از گیری هنمون روش

 نخاع مایع ،ادرار خون ، ریه از برداری نمونه
 دکتر حسینی

شده، قبل از  تدریس مباحث

 دنشروع کالس مطالعه گرد

4 
 دوشنبه

05-01 
  (ناخن ، ریش کچلی(جلدی و سطحی های قارچی های عفونت

 فاووس انودوتریکس اکتووتریکس :سر های کچلی
 دکتر حسینی

شده، قبل از  تدریس مباحث

 دنشروع کالس مطالعه گرد

5 

 دوشنبه

05-01 

 درماتوفیتها عوامل تشخیص

 وفیتونترایک ، الینی شوئن ترایکوفیتون ، ورکوزوم ترایکوفیتون

 ژیپسئوم میکروسپوروم و کانیس ،میکروسپوروم آجلوئئ

 دکتر حسینی
شده، قبل از  تدریس مباحث

 .دنکالس مطالعه گردشروع 

0 

 دوشنبه

 (عملی)
05-01 

 جلدی و سطحی قارچهای کشت

 محیط روی مو و ناخن ،تراشه پوسته ، شور های نمونه کشت

 ، کشت های

SC,S ، 

 دکتر حسینی
شده، قبل از  تدریس مباحث

 .دنشروع کالس مطالعه گرد

7 
 دوشنبه

05-01 
ی و درمان اعضا صیتشخ ،ییزایماریب ،یبا مرفولوژ ییشناآ

 نتوباکتریسودوموناس، اس اسه،یانتروباکتر مهم
 دکتر حسینی

شده، قبل از  تدریس مباحث

 .دنشروع کالس مطالعه گرد
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8 

 دوشنبه

05-01 

 ساپروفیت قارچی عوامل شناسایی

 ، سیلیوم اسژرژیلوس،پنی موکور،رایزوپوس،

 اسکوپوالریوپسیس،هلمینتوسپوریم

 آلترناریا ،

 دکتر حسینی
شده، قبل از  تدریس مباحث

 .دنشروع کالس مطالعه گرد

9 
 دوشنبه

05-01 
 اسپوروتریکوزیس ( جلدی زیر قارچی فونتهایع

 مایستوما و ،کروموبالستومایکوزیس
 دکتر حسینی

شده، قبل از  تدریس مباحث

 .دنشروع کالس مطالعه گرد

01 
 دوشنبه

05-01 
 پیشگیری و کنترل روشهای و اتومایکوزیس و کاندیدیازیس

 انسانی درجوامع
 دکتر حسینی

قبل از  شده، تدریس مباحث

 .دنشروع کالس مطالعه گرد

00 
 دوشنبه

05-01 
موکورمایکوزیس  ،و کریپتوکوزیس های قارچی احشاییعفونت 

 یلوزیسژسپرآو 
 دکتر حسینی

مباحث تعیین شده، قبل از شروع 

 دنکالس مطالعه گرد

05 

 دوشنبه
05-01 

 

 و اسپرژیلوزیس به مربوط بافتی های عفونت مشاهده

 و موکورمایکوزیس

 وکشت مستقیم الم بررسی کوکوزیس کریپتو و کاندیدیازیس

 دکتر حسینی
شده، قبل از  تدریس مباحث

 .دنشروع کالس مطالعه گرد

 


