
به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

درسی و آموزشیریزيواحد برنامه
(Course Plan) دوره  حطر

1

واحدي)2ساعتی براي یک درس 2جلسه ي 17(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:  

و قارچ شناسیانگل شناسیگروه آموزشی:پزشکیدانشکده:
پزشکیشناسیقارچ –کارشناسی ارشد حصیلی:تيرشتهو مقطع 

-یش نیاز:پعملید:واحنوع2تعداد واحد:رورزيکانام درس: 
بیمارستانهاي تحت پوششآزمایشگاه هاي گروه و مکان برگزاري:10-15:ساعتشنبهسه :زمان برگزاري کالس: روز

مریم رودباريدکتر مسئول درس:3تعداد دانشجویان:
(لطفا شرح دهید)شرح دوره:

تـدوین مـی شـود در    و قارچ شناسی ساعت طبق برنامه اي که توسط گروه انگل شناسی136دانشجو موظف است 
.وابسته کارورزي نمایدبیمارستانهاي طول دوره در هر یک از آزمایشگاه هاي گروه و یا 

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 

و رشته هاي وابستهقارچی یشگاهی بیماري هاي کسب تجربه و مهارت در روش هاي تشخیص آزما
آشنایی دانشجو با روشهاي تشخیصی جدید و نحوه به کار گیري آنها 

آشنایی دانشجو با نحوه همکاري با بخشهاي مختلف بالینی با آزمایشگاه از مرحله نمونه گیري تا تشخیص 

(در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 
و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر کهاستهدف کلی به اجزاي تخصصیشکستنظورمن(

).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است ویژهتري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصیاهداف بینابینیدهد.

ي از بافتهاي مختلف بیماران نظیر خون،مایعات بدن،پوست نمونه گیرصحیح آشنایی با اصول 
،مو و ناخن،سطوح مخاطی بدن 

آشنایی با تهیه الم مستقیم از بیماران و تشخیص میکروسکوپی آن 
قارچهاي مخمري و قارچهاي رشته اي جدا تشخیصی آشنایی با انواع روش هاي رنگ آمیزي 

شده از بیماران
مخمرها ، قارچهاي شبه مخمري،دوشکلی،و رشته تشخیصی شت آشنایی با انواع روش هاي ک

اي  
در آزمایشگاهقارچها روش هاي نگهداري اصول آشنایی با 

آشنایی با کشت سلولی
Real time PCRو مولکولی قارچها یآشنایی با روش هاي تشخیص
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هاي تدریس:شیوه
پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شده▄سخنرانی

)TBLیادگیري مبتنی بر تیم()PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(بحث گروهی
عملی در آزمایشگاه: (لطفاً نام ببرید)سایر موارد

(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو:

بیمارستانهاي تابعه حضور فعال در آزمایشگاه هاي گروه و 
رفته شده در آزمایشگاهبحث و تبادل نظر در خصوص روش هاي بکار گ

وسایل کمک آموزشی:   
▄پروژکتور اسالیدخته و گچت▄وایت برد

کیت ها و دستگاه هاي مورد نیاز در آزمایشگاهببرید)لطفاً نام(سایر موارد

(از نمره کل):درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد25آزمون پایان ترمنمرهدرصد------آزمون میان ترم 

نمرهدرصد50شرکت فعال در کالس نمرهدرصد25انجام تکالیف 
----------ببرید) ناماً لطفسایر موارد (

نوع آزمون
ــحیحجور کردنیايچندگزینهپاسخ کوتاه▄تشریحی -صــــــ

غلط
براي گذراندن دوره هابیمارستانهاي تابعه ارائه گواهی از (لطفا نام ببرید)سایر موارد

:(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه

قارچ شناسی پزشکی جامع دکتر فریده زینی 
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ارائهي درس کلیات  جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

رودباري،دکتر فره یاردکتر ز نمونه هاي بالینی بیمارانتهیه الم مستقیم ا1
دکتر رودباري،دکتر فره یار،دکتر گونه هاي آلبیکنس  و شناسایی آنهاقارچهاي مخمري کشت2

فالحتی
فالحتیدکتر قارچهاي رشته ايکشت3
فره یاردکتر کشت قارچهاي سیاه4
دکتر رودباري،دکتر فره یار،دکتر هشگایدر آزماقارچها ينگهداريروش هااصول 5

فالحتی
رودباري،دکتر فره یار،دکتر دکتر اصول تهیه نمونه هاي بافتی و رنگ آمیزي هیستوپاتولوژي6

فالحتی
دکتر رودباري،دکتر فره یار،دکتر (1)اصول به کار گیري روشهاي مولکولی در تشخیص عفونت هاي قارچی7

فالحتی
اساتید آزمایشگاه بیمارستانقارچی بیماران در بیمارستانهاي تابعهنمونه گیري از ضایعه8
دکتر فالحتی،دکتر سطحی و جلدياموزش اسالیدهاي مرتبط با   بیماریهاي قارچی 9

رودباري،دکتر فره یار
دکتر فالحتی،دکتر ساپروفیت شایعاموزش اسالیدهاي مرتبط با   قارچهاي10

رودباري،دکتر فره یار
دکتر فالحتی،دکتر موزش اسالیدهاي مرتبط با   قارچهاي ساپروفیت غیر شایعا11

رودباري،دکتر فره یار
دکتر فالحتی،دکتر کشت قارچهاي ساپروفیت ها ي شایع12

رودباري،دکتر فره یار
دکتر فالحتی،دکتر شناسایی مورفولوژیکی گونه هاي کاندیدا13

رودباري،دکتر فره یار
دکتر فالحتی،دکتر (2)ر گیري روشهاي مولکولی در تشخیص عفونت هاي قارچیاصول به کا14

رودباري،دکتر فره یار
دکتر فالحتی،دکتر زیر جلدي و مخاطیاموزش اسالیدهاي مرتبط با   بیماریهاي قارچی 15

رودباري،دکتر فره یار
دکتر دکتر فالحتی،احشاییاموزش اسالیدهاي مرتبط با   بیماریهاي قارچی 16

رودباري،دکتر فره یار
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دکتر فالحتی،دکتر کریپتوکوکوسگونه هاي و کشتشناسایی مورفولوژیکی17
رودباري،دکتر فره یار


