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  97-98 اٍل:  ل نيمسا              5ترم  پسضکیداًطجَياى :  وه فراگيرگر              قارچ ضٌاسی پسضکی :  عنوان درس

                                          ضٌاسی ايوٌی :  پيش نياز  ُ(گرٍ چْار)درٍاحذ عولی 6/0 ٍ ًظری ٍاحذ 5/0 : تعداد واحد      هیکرٍبطٌاسی  :آموزشي گروه

 3کالس  :محل تشکيل كالس    ًفر42  :تعداد دانشجو (  10-18)ضٌبِ  ;ػولی ( 8-10) سِ ضٌبِ ;ًظزی : روز برگساري كالس

 دکتر هیٌَئیاى : نام ا ستاد          داًطکذُ پسضکیساختواى 

، تعريف، تَزيع جغرافیايی، عاهل ٍ اًتطار، عالين بالیٌی، تطخیص آزهايطگاّی ٍ درهاى بیواری بٌذی طبقِ   :هدف كلي درس 

                                                                                                                                                            ، بیواريساساپرٍفیت ٍ  ّای ًاضی از قارچ ّای

عَاهل قارچ ّای ساپرٍفیت ٍ بیواريسای اًساًی کِ در رئَس هطالب آهذُ بِ صَرت ًظری ٍ عولی در ايي درس :  شرح درس

، ًوًَِ برداری، آزهايص ، رٍش ّای تطخیص آزهايطگاّی است از ًظر عالين بالیٌی، خصَصیات هاکرٍسکپی ٍ هیکرٍسکپی

 قرار هی گیرًذ. بررسی رد َه هستقین ٍ کطت

 
 

 اّذاف  جلسات هَضَع تاريخ جلسِ 

کلیات  -ذافاّ ؼییي ت  -ارسشیابی آغاسيي  -هؼارفِ   اٍل  

 هؼزفی هٌابغ هَرد استفادُ                                                                  – قارچ شٌاسی
 

 شٌاسی  قارچ اّذاف ٍ ػول حیطِ ّای،شٌائی داًشجَياى با کلیات آ

شکیالت،  ساختواى سلَلی ٍ ت، ارائِ طزح درس تزهی   دٍم

ًَاع تَلیذ هثل حٌسی ٍ غیز ا .طبقِ بٌذی قارچ ّا.

جٌسی در قارچ ّا، ػَاهل شیویايی ٍ فیشيکی هَثز در 

 رشذ قارچ ّا.

  ارزضیابی تطخیصی
 

 :در پاياى جلسِ اًتظار هی رٍد فراگیر 

 ،سائی بیواری ساسٍکارّای ،گذاری ػلوی بٌذی، ًام اصطالحات، تقسین

  ل تؼزيف ًوايذ.    ّوزاُ با هثا را  ساختواى سلَلی ٍ طبقِ بٌذی قارچ ّا

 را بذاًذ.حتیاجات تغذيِ ای قارچ ّا ا

ای ساپزٍفیت، اّویت ايي قارچ ّا در طبیؼت ٍ قارچ ّ  سَم

فساد هَاد غذايی، ًقش قارچ ّا در تْیِ هَاد 

شیویايی، دارٍيی ٍ غذايی. آشٌايی با خصَصیات 

هاکزٍسکَپی ٍ هیکزٍسکَپی قارچ ّای ساپزٍفیت 

 ًوًَِ(. 01)

خصَصیات هاکزٍسکَپی ٍ  .را شزح دّذفَايذ ٍ هضزات قارچ ّا 

ػَارض قارچ ّای ساپزٍفیت شايغ ٍ هْن را هیکزٍسکَپی، اّویت ٍ 

 .تَضیح دّذ.

طبقِ بٌذی بیواری ّای قارچی، شزح بیواری ّای   چْارم

 قارچی سطحی)پیتیزياسيس ٍرسیکالز، پیذرا ٍ...(.

بیواری ّای قارچی جلذی)درهاتَفیتَسيس(، ػَاهل 

 ايجاد کٌٌذُ ٍ اًَاع آًْا.

رفَلَصی، بیواری سايی، هَرا بذاًذ ٍ  طبقِ بٌذی بیواری ّای قارچی

بیواری ّای راُ ّای پیشگیزی، تشخیص ٍ درهاى  ،اپیذهیَلَصی

 ،هَرفَلَصی، بیواری سايی، اپیذهیَلَصی را شزح دّذ. قارچی سطحی

را  بیواری ّای قارچی جلذیراُ ّای پیشگیزی، تشخیص ٍ درهاى 

 .شزح دّذ

بیواری ّای قارچی سيز جلذی)اکتیٌَ هايکَتیک های   پٌجن

تَها ، يَ هايکَتیک های ستَها ٍ...(. ػَاهل بیواری س

ّای قارچی هخاطی) کاًذيذا آلبیکاًس ٍ سايز 

 کاًذيذاّا(

راُ ّای پیشگیزی، تشخیص ٍ  ،هَرفَلَصی ، بیواری سايی، اپیذهیَلَصی

بیواری ّای قارچی سيزجلذی ٍ  بیواری ّای قارچی هخاطی درهاى 

 شزح دّذ )کاًذيذياسيس ( را



بیواری ّای قارچی احشايی بِ ػلت ػَاهل  شزح  ضطن

قارچی بیواريشای ٍاقؼی ) ّیستَپالسوَسيس، 

بیواری ّای قارچی احشايی بِ  . بالستَهايکَسيس ٍ...(

ػلت ػَاهل قارچی هخوزی ٍ کپکی فزصت طلب 

 ) آسپزصيلَسيس ٍ...(.

راُ ّای پیشگیزی، تشخیص ٍ  ،هَرفَلَصی ، بیواری سايی، اپیذهیَلَصی

ٍ بِ  بیواری ّای قارچی احشايی بِ ػلت ػَاهل پاتَصى حقیقیدرهاى 

  .شزح دّذ ػلت ػَاهل فزصت طلب را

 

 فعالیتْای تکویلی: استفادُ از عکس، فیلن ٍ اطلسْای ديجیتالی ّوراُ با بحث کالسی .
 نحوه ارزشيابي:

 درصذ(. 15)کالسیضرکت فعال در هباحث  -1

   درصذ(. 85پاياى ترم ) ٍ عولی آزهَى کتبی -2

       

 :اصلي منابع 
- Medical Mycology, Benet,  Latest Ed. 

- Medical Mycology, Evans, Latest Ed. 
- Fungal Biology, D.H. Denning, Latest Ed 

 

 .ٍيرايص جذيذجاهع، دکتر زيٌی، دکتر هْبذ، دکتر اهاهی.  پسضکی قارچ ضٌاسی -

 . جذيذٍيرايص  ی.ضْال ضادزدکتر خاًن پسضکی .  قارچ ضٌاسی  -

 


