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شتي ردماني جهرم  دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

دوره طرح  
Course plan           

 
 

  
 

 تهيه کنندگان:

 اساتيد گروه ............

و    

کاری   يمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشك كميته طرح ردس با هم

 دکتر غالمرضا شکوهیتدوين کننده:استاد 

 

1911 سال:                                ماه:                                      
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 دانشکده ................

 یک تعداد واحد : قارچ شناسی پزشکی نام درس :

 حصيلییک ترم ت مدت زمان ارائه درس :  دکتری-پزشکی :رشته و مقطع تحصيلی 

 22/20/00الی  /22/6 زمان شروع و پایان : دکتر شکوهی:  مسئول درس و اساتيد همکار

 دانشکده پزشکی محل آموزش:  پيشنياز :

 هدف نهایی دوره: 

 

 هدف نهایی دوره ردیف
 آنها و عالئم بالينی  هانحوه بيماریزایی قارچ آشنایی با  1
  قارچیاریهای درمان بيم و راههای تشخيصآشنایی با  2
 قارچیبيماریهای از راههای کنترل و پيشگيری آشنایی با  3
 و مناطق آلوده اطالعات اپيدميولوژیک آشنایی با 4

 

 دوره : اختصاصی اهداف 

 

 اهداف اختصاصی دوره ردیف
 را توضيح  دهد.  تاريخچه اي از قارچها و طبقه بندي آنها كليات و  1

 بيان نمايد.رچها را قاويژگي هاي ساختماني  2

 مايکوتوکسين ها مهم و مشکالت ناشی از آنها را توضيح دهد.             3
 مشکالت ناشی از آنها را توضيح دهد.قارچهای ساپروفيت مهم را بشناسد و              4
 بيماريها و آسيب هاي ناشي از آلودگي به قارچها بيان نمايد.  5

 نام ببرد. را هاي قارچيروشهاي تشخيص بيماري  6

 را توضيح دهد. قارچيچگونگي كنترل و پيشگيري از بيماريهاي  7

 شرح دهد.را درمان بيماريهای قارچی  8

 در مورد سرفصل مطالب باید تمام مطالب ارائه شده در هر مبحث را به طور کلی در چند مورد ذکر کند

 جدول زمانبندي دروس

ساعت  سرفصل مطالب

 ارائه

 منابع درسي  تدريس روش

 

 روش ارزشيابي امكانات مورد نياز

 )تكويني و پاياني(
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کلیات قارچ شناسی  زششی     

چرخه زندگ  عوامل قارچ ، )

سییاخاناس سییلوا ، اشیی ا    

مخالف قارچها، طبقه بنید،،  

روشییییها، دواییییید م ییییل ، 

خصوصییییات مروواو وییی  و  

 (بیواو و  عوامل قارچ 

ارائیییه سیییخنران  و  2

 سکال بحث در سر

1. Medical 

Mycology, Rippon, 

Latest ed.  
2. Medical 

Mycology, Evans, 

Latest ed. 
قارچ شناس        .3

ز،زشش  ، دکار شهال شاد  

4.  ع،.ا. مهبد ف،. زون  

 شناس  قارچ م،. امام 

 جهاد نشر سوم، چاپ جامع،

دهراس دانشگاه   

5. Deacon. 

J.W, Fungal 

Biology 

(Modern 

 mycology),

edition,  nd4

Elsevier, 

2006. 

 

 ،ووییدئو زرو کاییور

، کایییا ، ما وییی 

 Powerو مفااییه

Point 

ا رزوییاب  ممییانر  -1

 ق،یدر طو  درم )دحق

کییوئیش و زرسشییها،  

 شفاه (

 آزموس میاس درم -2

 آزموس زاواس درم -9

 سییر د یامل  عوامیل قیارچ     

)عوامییل وعوامییل مییورر درآس 

بیواو و ، محیط ، رواارها، 

مخازس اصل ، میشبیاس   ورد، ،

ها، نهائ  و واسط هر انگل و 

نقییب بیواو ویی  نییاقلی  در  

دوسیییوه و د امیییل عوامیییل  

 قارچ (  

ارائیییه سیییخنران  و  2

 کالس بحث در سر

1. Medical 

Mycology, Rippon, 

Latest ed.  
2. Medical 

Mycology, Evans, 

Latest ed. 
قارچ شناس        .3

ز،زشش  ، دکار شهال شاد  

4.  ع،.ا. مهبد ف،. زون  

 شناس  قارچ م،. امام 

 جهاد نشر سوم، چاپ جامع،

دهراس دانشگاه   

5. Deacon. 

J.W, Fungal 

Biology 

(Modern 

mycology), 

edition,  nd4

Elsevier, 

2006. 

 

 ،ووییدئو زرو کاییور

، کایییا ، ما وییی 

 Powerو مفااییه

Point 

ا رزوییاب  ممییانر  -1

 ق،یدر طو  درم )دحق

شییها، کییوئیش و زرس

 شفاه (

 آزموس میاس درم -2

 آزموس زاواس درم -9

 

 بینار، ها، قارچ   سطح 

ارائیییه سیییخنران  و  2

 کالس بحث در سر

1. Medical 

Mycology, Rippon, 

Latest ed.  
2. Medical 

Mycology, Evans, 

Latest ed. 

 ،ووییدئو زرو کاییور

، کایییا ، ما وییی 

 Powerو مفااییه

Point 

ا رزوییاب  ممییانر  -1

 ق،یدر طو  درم )دحق

کییوئیش و زرسشییها،  

 شفاه (

 س درمآزموس میا -2
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قارچ شناس        .3

ز،زشش  ، دکار شهال شاد  

4.  ع،.ا. مهبد ف،. زون  

 شناس  قارچ م،.  امام

 جهاد نشر سوم، چاپ جامع،

دهراس دانشگاه   

5. Deacon. 

J.W, Fungal 

Biology 

(Modern 

mycology), 

edition,  nd4

Elsevier, 

2006. 

 

 آزموس زاواس درم -9

ارائیییه سیییخنران  و  2 بینار، ها، قارچ   جلد،

 کالس بحث در سر

1. Medical 

Mycology, Rippon, 

Latest ed.  
2. Medical 

Mycology, Evans, 

Latest ed. 
قارچ شناس        .3

ز،زشش  ، دکار شهال شاد  

4.  ع،.ا. مهبد ف،. زون  

 شناس  قارچ م،. امام 

 جهاد نشر سوم، پچا جامع،

دهراس دانشگاه   

5. Deacon. 

J.W, Fungal 

Biology 

(Modern 

mycology), 

edition,  nd4

Elsevier, 

2006. 

 

 ،ووییدئو زرو کاییور

، کایییا ، ما وییی 

 Powerو مفااییه

Point 

ا رزوییاب  ممییانر  -1

 ق،یدر طو  درم )دحق

کییوئیش و زرسشییها،  

 شفاه (

 آزموس میاس درم -2

 آزموس زاواس درم -9

 

 عفوناها، قارچ  زور جلد،

ارائیییه سیییخنران  و  2

 کالس بحث در سر

1. Medical 

Mycology, Rippon, 

Latest ed.  
2. Medical 

Mycology, Evans, 

Latest ed. 
قارچ شناس        .3

ز،زشش  ، دکار شهال شاد  

4.  ع،.ا. مهبد ف،. زون  

 شناس  قارچ م،. امام 

 جهاد نشر سوم، چاپ جامع،

 ،ووییدئو زرو کاییور

، کایییا ، ما وییی 

 Powerو مفااییه

Point 

ا رزوییاب  ممییانر  -1

 ق،یدر طو  درم )دحق

کییوئیش و زرسشییها،  

 شفاه (

 آزموس میاس درم -2

 آزموس زاواس درم -9
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دهراس  دانشگاه  

5. Deacon. 

J.W, Fungal 

Biology 

(Modern 

mycology), 

edition,  nd4

Elsevier, 

2006. 

 

 بیناروهییا، قییارچ  ايشییاو  

 )يقیق  (
 

ارائیییه سیییخنران  و  2

 کالس بحث در سر

1. Medical 

Mycology, Rippon, 

Latest ed.  
2. Medical 

Mycology, Evans, 

Latest ed. 
قارچ شناس        .3

ز،زشش  ، دکار شهال شاد  

4.  ع،.ا. مهبد ف،. زون  

 شناس  قارچ م،. امام 

 جهاد نشر سوم، چاپ جامع،

دهراس دانشگاه   

5. Deacon. 

J.W, Fungal 

Biology 

(Modern 

mycology), 

edition,  nd4

Elsevier, 

2006. 

 

 ،ووییدئو زرو کاییور

، کایییا ، ما وییی 

 Powerو مفااییه

Point 

ا رزوییاب  ممییانر  -1

 ق،یدر طو  درم )دحق

کییوئیش و زرسشییها،  

 شفاه (

 آزموس میاس درم -2

 آزموس زاواس درم -9

بیناروها، قارچ  ايشائ  

 ورصت طلب

 

 

رائیییه سیییخنران  و ا 2

 کالس بحث در سر

1. Medical 

Mycology, Rippon, 

Latest ed.  
2. Medical 

Mycology, Evans, 

Latest ed. 
قارچ شناس        .3

ز،زشش  ، دکار شهال شاد  

4.  ع،.ا. مهبد ف،. زون  

 شناس  قارچ م،. امام 

 جهاد نشر سوم، چاپ جامع،

دهراس دانشگاه   

5. Deacon. 

J.W, Fungal 

Biology 

(Modern 

mycology), 

 ،ووییدئو زرو کاییور

، کایییا ، ما وییی 

 Powerو مفااییه

Point 

ا رزوییاب  ممییانر  -1

 ق،یدر طو  درم )دحق

کییوئیش و زرسشییها،  

 شفاه (

 آزموس میاس درم -2

 آزموس زاواس درم -9
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edition,  nd4

Elsevier, 

2006. 

 

قارچها، سازروویت)نقب آنها 

در طبیویییت وآشیییناو  بیییا   

ات ماکروسیی وز  و خصوصییی

 می روس وز  آنها(

ارائیییه سیییخنران  و  2

 کالس بحث در سر

1. Medical 

Mycology, Rippon, 

Latest ed.  
2. Medical 

Mycology, Evans, 

Latest ed. 
قارچ شناس        .3

ز،زشش  ، دکار شهال شاد  

4.  ع،.ا. مهبد ف،. زون  

 شناس  قارچ م،. امام 

 جهاد نشر سوم، چاپ جامع،

دهراس دانشگاه   

5. Deacon. 

J.W, Fungal 

Biology 

(Modern 

mycology), 

edition,  nd4

Elsevier, 

2006. 

 

 ،ووییدئو زرو کاییور

، کایییا ، ما وییی 

 Powerو مفااییه

Point 

ا رزوییاب  ممییانر  -1

 ق،یدر طو  درم )دحق

کییوئیش و زرسشییها،  

 شفاه (

 آزموس میاس درم -2

 آزموس زاواس درم -9

 

یه گمیار  بیا   ننونه گیر،، ده

و بررسییی    KOH روش 

می روسیی وزی  و دشییخی   

ننونه بیرا، قیارچ و مشیاهد     

 الم ها، سازروویا 

ارائیییه سیییخنران  و  2

 کالس بحث در سر

1. Medical 

Mycology, Rippon, 

Latest ed.  
2. Medical 

Mycology, Evans, 

Latest ed. 
قارچ شناس        .3

ز،زشش  ، دکار شهال شاد  

4.  ع،.ا. مهبد ف، .زون  

 شناس  قارچ م،. امام 

 جهاد نشر سوم، چاپ جامع،

دهراس دانشگاه   

5. Deacon. 

J.W, Fungal 

Biology 

(Modern 

mycology), 

edition,  nd4

Elsevier, 

2006. 

 

 ،ووییدئو زرو کاییور

، کایییا ، ما وییی 

 Powerو مفااییه

Point 

ا رزوییاب  ممییانر  -1

انجیام  در طو  دیرم ) 

 ،دهیییه الم ،آزمییاوب

کییوئیش و زرسشییها،  

 شفاه (

 آزموس زاواس درم -2

 Medical .1ارائیییه سیییخنران  و  2الم هییییا، درمییییادوویا  و  

Mycology, Rippon, 
ا رزوییاب  ممییانر  -1 ،ووییدئو زرو کاییور
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 مخنرها

 Caseهنیییرا  بیییا میییوارد 

Presentation  بااین 

 

  .Latest ed کالس بحث در سر
2. Medical 

Mycology, Evans, 

Latest ed. 
قارچ شناس        .3

ز،شهال شاد زشش  ، دکار  

4.  ع،.ا. مهبد ف،. زون  

 شناس  قارچ م،. امام 

 جهاد نشر سوم، چاپ جامع،

دهراس دانشگاه   

5. Deacon. 

J.W, Fungal 

Biology 

(Modern 

mycology), 

edition,  nd4

Elsevier, 

2006. 

 

، کایییا ، ما وییی 

 Powerو مفااییه

Point 

ام انجی در طو  دیرم ) 

 ،دهیییه الم ،آزمییاوب

کییوئیش و زرسشییها،  

 شفاه (

 آزموس زاواس درم -2

 

 سرفصل درس: كليات قارچ شناسي پزشكي 

 دانشجو در پايان اين سرفصل بايد بتواند : اهداف اختصاصي:

 جايگاه قارچها در بين موجودات زنده را بيان نمايد. -1

 خصوصيات مرفولوژيک و بيولوژيک عوامل قارچی را شرح دهد. -2

 چرخه زندگی عوامل قارچی را شرح دهد. -3

 ساختمان سلولی قارچها را توضيح دهد. -4

 اشكال مختلف قارچها )كپك ها و مخمرها( را نام ببرد. -5

 را شناخته و در رابطه با آنها توضيح دهد.  (Dimorphic)قارچهاي دايمورفيك  -6

 طبقه بندي و نامگذاري قارچ ها را ذکر نمايد. -7

 و غير جنسی در قارچها را توضيح دهد. روشهای توليد مثل جنسی -8

 اسپورهای جنسی و غير جنسی را نام ببرد. -0

ميسليوم، اسپورانژيوم، اسپورانژيوسپور، انواع قارچ ها )  های رويشی و زايشیساختاردرباره    -12

   توضيح دهد.كنيديوفور، كنيديا، كالميدوكنيديا، ... ( 

 

 

 

 

 

 آنامل موثر در وعو عوامل قارچی سير تکاملی سرفصل درس:
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 دانشجو در پايان اين سرفصل بايد بتواند : اهداف اختصاصي:

 عوامل بيولوژيک در برقراری سير تکاملی عوامل قارچی شرح دهد.-1

 عوامل محيطی و ديگر رفتارهای فردی در برقراری سير تکاملی عوامل قارچی را شرح دهد.-2

مخازن اصلی، ميزبان های نهائی و واسط هر انگل و نقش بيولوژيک ناقلين در توسعه و تکامل عوامل   -3

 قارچی را شرح دهد.

 

 

 بيماری های قارچی  سطحی سرفصل درس:

 قا رچی سطحی را نام ببرد. هایعامل بيماري -1

 مورفولوژي قارچی سطحی عامل بيماري را بيان نمايد. -2

 ارچی سطحی را ذکر نمايد.راههاي آلودگي ق -3

 قارچی  سطحی را بيان نمايد. هایاپيدميولوژي بيماري -4

 قارچی سطحی را ذکر نمايد. هایعالئم باليني بيماري -5

 مكانيزم بيماريزايي قارچ ها ی سطحی را بيان نمايد. -6

 دفاع بدن در برابر بيماريهای قارچی سطحی را ذکر نمايد. -7

 گاهي و كشت در بيماريهای قارچی سطحی را توضيح دهد.راههاي تشخيص آزمايش-8

 راههاي درمان بيماري قارچی سطحی را بيان نمايد.-0 

 راههاي پيشگيري از بيماري بيماريهای قارچی سطحی راذکر نمايد.-12

 

1.Tinea versicolor                2.Tinea nodosa or Black piedra 

3.White piedra                     4.Tinea nigra                

           5.Otomycosis                         6.keratitis 

 

 

 وزتدرماتوفي يا بيماريهاي قارچي جلدي سرفصل درس:

  (Cutaneous Mycoses / Dermatophytosis) 

 دانشجو در پايان اين سرفصل بايد بتواند: اهداف اختصاصي:

راي كليه عفونتهاي قارچي جلدي بصورت كلي بيان مي گردد و اين اهداف را مي توان * اهداف اين سرفصل ب

 بطور جداگانه به هر يك از عفونتهاي قارچي جلدي زير تعميم داد: 

 قارچی جلدی را بيان نمايد. هایعامل بيماري -1

 قارچی جلدی را ذکر نمايد.  هایعامل بيماريهای مورفولوژي قارچ  -2

 دگي با قارچ های جلدی را ذکر نمايد.راههاي آلو -3

 قارچی جلدی را توضيح دهد. هایاپيدميولوژي بيماري -4

 و اشكال مختلف بيماري قارچی جلدی را بيان نمايد.عالئم باليني  -5

 قارچی جلدی ذکر نمايد.  هایمكانيزم بيماريزايي قارچ عامل بيماري -6
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 ا بيان نمايد.دفاع بدن در برابر بيماريهای قارچی جلدی ر -7

 راههاي تشخيص آزمايشگاهي و كشت بيماری قارچی جلدی را توضيح دهد. -8

 راههاي درمان بيماری قارچی جلدی را ذکر نمايد. -0

 راههاي پيشگيري از بيماري بيان نمايد. -12

1.Tinea Capitis (head)                2.Tinea Cruris (groin) 

3.Tinea Pedis (foot)                     4.Tinea Manuum (hand)  

5.Tinea Corporis (body)             6.Tinea Unguium (nails) 

7.Tinea Barbae (beard) 

 

 (Subcutaneous Mycoses)سرفصل درس: بيماريهاي قارچي زيرجلدي  

 دانشجو در پايان اين سرفصل بايد بتواند : اهداف اختصاصي:

ي كليه عفونتهاي قارچي زير جلدي بصورت كلي بيان مي گردد و اين اهداف را مي * اهداف اين سرفصل برا

 توان بطور جداگانه به هر يك از عفونتهاي قارچي زير جلدي زير تعميم داد: 

 را بيان نمايد. عامل بيماري قارچي زيرجلدي -1

 مورفولوژي قارچ عامل بيماري قارچي زيرجلدي را ذکر نمايد. -2

 ودگي قارچ زيرجلدي را ذکر نمايد.راههاي آل -3

 اپيدميولوژي بيماري قارچي زيرجلدي را توضيح دهد. -4

 عالئم باليني بيماري قارچي زيرجلدي بيان نمايد. -5

 مكانيزم بيماريزايي قارچ های  زيرجلدي بيان نمايد. -6

 دفاع بدندر برابر  بيماري قارچي زيرجلدي را ذکر نمايد. -7

 زمايشگاهي و كشت بيماري قارچي زيرجلدي را توضيح دهد.راههاي تشخيص آ -8

 راههاي درمان  بيماري قارچي زيرجلدي را بيان نمايد. -0

 راههاي پيشگيري از  بيماري قارچي زيرجلدي را ذکر نمايد. -12

1.Sporothricosis              2.Chromomycosis           3.Mycetoma 

4.Rhinosporidiosis            5.Lobomycosis     

 سرفصل درس: بيماريهاي قارچي احشايي )حقيقي ( 

 (Visceral/Deep/ Systemic Mycoses) 

 اهداف اختصاصي:  دانشجو در پايان اين سرفصل بايد بتواند موارد زير را بيان نمايد:

د و اين اهداف را بصورت كلي بيان مي گردحقيقي  * اهداف اين سرفصل براي كليه عفونتهاي قارچي احشايي

 زير تعميم داد:  مي توان بطور جداگانه به هر يك از عفونتهاي قارچي احشايي )حقيقي (

 ( را بيان نمايد.)حقيقي عامل بيماري قارچي احشايي -1

 ذکر نمايد. (ل بيماري قارچي احشايي را )حقيقيمورفولوژي قارچ عام -2

 نمايد. بيان (هاي آلودگي به قارچ احشايي)حقيقيراه -3

 را توضيح دهد. (وژي بيماري قارچي احشايي )حقيقياپيدميول -4
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 ( را شرح دهد.اليني بيماري قارچي احشايي)حقيقيعالئم ب -5

 را بيان نمايد. (بيماريزايي قارچي احشايي )حقيقي مكانيزم -6

 ( ذکر نمايد.قارچي احشايي)حقيقي دفاع بدن در برابر بيماری -7

 ( را تو.ضيح دهد. و كشت بيماری قارچي احشايي)حقيقيايشگاهي راههاي تشخيص آزم -8

 ( را بيان نمايد.درمان بيماري قارچي احشايي)حقيقيراههاي  -0

 را ذکر نمايد. (ي از بيماري قارچي احشايي )حقيقيراههاي پيشگير -12

 را نام ببرد. (ايي آلوده به قارچ احشايي )حقيقيمناطق جغرافي-11

 

1.Blastomycosis             2.Histoplasmosis              3.Coccidioidomycosis 

4.Paracoccidioidomycosis 

                                                                       

 (  فرصت طلبسرفصل درس: بيماريهاي قارچي احشايي )

  (Opportunistic Mycoses) 

 در پايان اين سرفصل بايد بتواند موارد زير را بيان نمايد:اهداف اختصاصي:  دانشجو 

بصورت كلي بيان مي گردد و اين اهداف را  فرصت طلب* اهداف اين سرفصل براي كليه عفونتهاي قارچي 

 زير تعميم داد:  فرصت طلبمي توان بطور جداگانه به هر يك از عفونتهاي قارچي 

   ب( را بيان نمايد.عامل بيماري قارچي احشايي ) فرصت طل -1

 را ذکر نمايد.مورفولوژي قارچ عامل بيماري قارچي احشايي ) فرصت طلب(  -2

  راههاي آلودگي به  قارچ احشايي ) فرصت طلب( توضيح دهد.  -3

 را بيان نمايد. قارچي احشايي ) فرصت طلب( هایبيمارياپيدميولوژي  -4

 را بيان نمايد.لب( عالئم باليني بيماري قارچي احشايي ) فرصت ط -5

 را ذکر نمايد. احشايي ) فرصت طلب( هایاريزايي قارچمكانيزم بيم -6

 قارچي احشايي ) فرصت طلب( را توضيح دهد. هایبرابر بيماري دردفاع بدن  -7              

   راههاي تشخيص آزمايشگاهي و كشت بيماری قارچي احشايي ) فرصت طلب( شرح دهد.-8   

 را بيان نمايد. راههاي درمان بيماري قارچي احشايي ) فرصت طلب( -0             

 را توضيح دهد. بيماري قارچي احشايي ) فرصت طلب(راههاي پيشگيري از  -12

 را نام ببرد . اريهاي قارچي احشايي ) فرصت طلب(عوامل مستعد كننده در بيم-11

   را بيان نمايد.  مناطق جغرافيايي آلوده به قارچ احشايي ) فرصت طلب(-12

1. Mucormycosis    2.Aspergillosis   3.Candidiasis   4.Cryptococosis 
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  قارچهای ساپروفيتسرفصل درس:     

 دانشجو در پايان اين سرفصل بايد بتواند : اهداف اختصاصي:

 نقش قارچهای ساپروفيت در طبيعت و زندگی انسان را توضيح دهد.-1

 را بشناسد. قارچهای ساپروفيت ی مختلفگروهها-2

 ويژگيهای قارچهای ساپروفيت از رده زايگومايستها را توضيح دهد.-3

 .بشناسدرا  ستهايگوماياز رده زا تيساپروف یقارچها مهمترين-4

 دهد. حيرا توض بازيديومايستهااز رده  تيساپروف یقارچها یهايژگيو-5

 .بشناسدرا  زيديومايستهابااز رده  تيساپروف یقارچها مهمترين-6

 دهد. حيرا توض آسکومايستهااز رده  تيساپروف یقارچها یهايژگيو-7

 .بشناسدرا  ستهاياز رده آسکوما تيساپروف یقارچها مهمترين-8

 خصوصيات ماکروسکوپی و مورفولوژی قارچهای ساپروفيت را بشناسد.-0

 را بشناسد. تيساپروف یقارچها یکروسکوپيم اتيخصوص-12

و بررسی ميکروسکوپيک و تشخيص   KOH نمونه گيری، تهيه گستره با روش  صل درس:سرف

 نمونه برای قارچ و مشاهده الم های ساپروفيتی

 نمونه گيری از بيمار را توضيح دهد.نکات الزم جهت -1   

 .و بررسی ميکروسکوپيک را شرح دهد  KOHتهيه گستره با روش -2   

 ورسيکالر را تشخيص دهد؛الم شفاف شده پيتريازيس  -3  

 الم رنگ شده پيتريازيس ورسيکالر را تشخيص دهد؛-4       

 الم چسب اسکاچ پيتريازيس ورسيکالر را تشخيص دهد؛-5

 الم رنگ شده اريتراسما را تشخيص دهد؛-6      

 الم شفاف شده ترايکومايکوزيس آگزيالريس را تشخيص دهد؛-7

 ص دهد.الم های ساپروفيتی شفاف را تشخي-8

 الم های ساپروفيتی تيره را تشخيص دهد. -0     

 

 

 بالينی Case Presentationهمراه با موارد  الم های درماتوفيتی و مخمرها سرفصل درس:
 الم شفاف شده اکتوتريکس، اندوتريکس و فاووس را تشخيص دهد؛ -1

 الم شفاف شده درماتوفيتوزيس را تشخيص دهد؛ -2

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

 را تشخيص دهد؛ ميکروسپوروم جيپسئوم ،الم رنگ شده ميکروسپوروم کنيس  -4

ترايکوفايتون شوئن  ترايکوفايتون روبروم ترايکوفايتون وروکوزوم  ،الم رنگ شده ترايکوفايتون منتاگروفايتس  -5

 را تشخيص دهد؛الينی 

 .م رنگ شده اپيدرموفايتون فلوکوزوم را تشخيص دهدال-6      
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 را شرح دهد. Case Presentationموارد -7       
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 كوئيز و پرسشهاي شفاهي(تحقيق، در طول ترم ) آزمون پايان ترم، آزمون ميان ترم و ا رزيابي مستمر :نحوه ارزشيابی 

 :و عملیارزشيابی تئوری 
 كوئيز و پرسشهاي شفاهي(تحقيق، در طول ترم ) آزمون ميان ترم و ا رزيابي مستمرآزمون پايان ترم، 
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