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انگل شناسی  و قارچ شناسیگروه آموزشی:پزشکیدانشکده:
کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکیحصیلی:تيرشتهو مقطع 

عملیواحد1–ينظرواحد 1د:نوع واح2تعداد واحد:یو مخاطيجلدریزیقارچيهايماریبنام درس: 
یپزشکیمقدمات قارچ شناس:یا همزمانیش نیازپ

شیرین فره یاردکتر مسئول درس:
دکتر مهربان فالحتی، دکتر شیرین فره یار، دکتر مریم رودباري:مدرسین

(لطفا شرح دهید)شرح دوره:
،کننـده جـاد یاز نظر عوامل ایشبه قارچيهايباکترزیو نیقارچیو مخاطيجلدریزيهايماریب،درسنیایط

مـورد  یو عملـ يبه طور تئوریشگاهیآزماصی، درمان ، طرز تشخیآگهشی، پینیئم بال، عاليولوژیدمیانتشار ، اپ
.ردیقرار گيریادگیبحث و 

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
یو مخاطيجلدریزیقارچيهايماریمختلف بيبا جنبه هاییآشنا

(در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 

اي قارچی زیر جلدي کلیات بیماري ه
مایستوما

، طرز تشخیص آزمایشگاهی،عوامل و انتشار، اپیدمیولوژي، عالئم بالینی،: تعریفیومایکوتیک مایستوما
پیش آگهی و درمان 

،، طرز تشخیص آزمایشگاهیعالئم بالینی،: تعریف، عوامل و انتشار، اپیدمیولوژياکتینومایکوتیک مایستوما
پیش آگهی و درمان 

تریومایکوزیسبو
، پیش طرز تشخیص آزمایشگاهی،: تعریف، عوامل و انتشار، اپیدمیولوژي، عالئم بالینیروتریکوزیساسپو

آگهی و درمان 
، عوامل و انتشار، اپیدمیولوژي، عالئم بالینی، طرز تشخیص آزمایشگاهی، کرموبالستومایکوزیس: تعریف

پیش آگهی و درمان 
، پیش آگهی شار، اپیدمیولوژي، عالئم بالینی، طرز تشخیص آزمایشگاهیو انت، عوامل تعریفلوبومایکوزیس: 

و درمان 
، تعریف، عوامل و انتشار، اپیدمیولوژي، عالئم بالینی، طرز تشخیص آزمایشگاهیفتورومایکوزیس: وانتوم

پیش آگهی و درمان 
، طرز تشخیص آزمایشگاهیم بالینی،، عالئتعریف، عوامل و انتشار، اپیدمیولوژي: کاندیدیازیس مخاطی
پیش آگهی و درمان 

، پیش تعریف، عوامل و انتشار، اپیدمیولوژي، عالئم بالینی، طرز تشخیص آزمایشگاهی: رینوسپوریدیوزیس
آگهی و درمان 
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، پیش آگهی تعریف، عوامل و انتشار، اپیدمیولوژي، عالئم بالینی، طرز تشخیص آزمایشگاهیژئوتریکوزیس: 
و درمان 

هاي تدریس:شیوه
ــخ  سخنرانی برنامه ریزي شدهسخنرانی ــش و پاســ پرســ

)TBLیادگیري مبتنی بر تیم()PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(بحث گروهی

(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو:
ارائه دهد.دانشجو باید با استفاده از مقاالت جدید سمینارهایی در ارتباط با رئوس مطالب درس 

وسایل کمک آموزشی:   
پروژکتور اسالیدخته و گچتوایت برد

--------------ببرید)لطفاً نام(سایر موارد

(از نمره کل):درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد۶٠پایان ترمآزمون نمرهدرصد------آزمون میان ترم 

نمرهدرصد٣٠نجام تکالیف ا نمرهدرصد١٠فعال در کالس شرکت
----------ببرید) ناماً لطفسایر موارد (

نوع آزمون
-صحیحجور کردنیايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی

غلط
-----------(لطفا نام ببرید)سایر موارد

:(لطفا نام ببرید): العهمنابع پیشنهادي براي مط
چاپی:منابع انگلیسی-

1. Kwon. Chung KJ and Bennett JE. Medical Mycology. Lea and Febinger,

Philadelphia, PA.

2. Topley & Wilson's Microbiology & Microbial Infections. Medical Mycology, John

Wiley, UK.

3. Rippon JW. Medical Mycology, Saunders, Philadelphia, PA.

4. Larone DH. Medically Important Fungi: A Guide to Identification: NHBS,

American Society for Microbiology press.

5. Anaessie EJ, McGinnis MR, Pfaller MA. Clinical Mycology. Churchill

Livingstone, Philadelphia, PA.
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، ""PubMedعلمی به ویژه معتبر جهانی مقاالت جدید در سایت هاي مطالعه : رنتیاینت
"Web of Science	"

قارچ شناسی پزشکی )آخرین چاپ(: تألیف دکتر فریده زینی، دکتر امیر سید علی مهبد و دکتر مسعود امامیمنابع فارسی
جامع، انتشارات دانشگاه تهران  

یشگاهیآزماصیتشخيو روش هایپزشکیچاپ) قارچ شناسنی(آخريدکتر شهال شادز

ي درسجدول هفتگی کلیات  ارائه

یو مخاطيجلدریزیرچاقيهايماریب
دانشجویان کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی  

دکتر شیرین فره یارمسئول درس 
نام استادنام درسجلسات

اریخانم دکتر فره سیکوزیلوبوما1
اریخانم دکتر فره )1(سیکوزیفتوروماانتومو2
يخانم دکتر رودبارسیکوزیژئوتر3
یدکتر فالحتيآقاستومایماکیکوتیومای4
اریخانم دکتر فره )2(سیکوزیانتوموفتوروما5
يخانم دکتر رودبارسیکوزیفومایفائوها6
گروه استادانسمینار7
اریخانم دکتر فره سیوزیدینوسپوریر8
یدکتر فالحتيآقاستومایماکیکوتینومایاکت9
یدکتر فالحتيآقاسیکوزیترواسپور10
گروه استادانسمینار11
يخانم دکتر رودبارسیکوزیومایدیباز12
اریخانم دکتر فره سیوزیتیپ13
يخانم دکتر رودبار)1(سیازیدیکاند14
یدکتر فالحتيآقاسیکوزیکروموبالستوما15
يخانم دکتر رودبار)2(سیازیدیاندک16
گروه استادانناریسم17


