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

عملیواحد 1–ينظرواحد 1د:نوع واح2تعداد واحد:یقارچيهايماریبیشناسیمنیانام درس: 
یشناسیمنیا:یا همزمانیش نیازپ

هربان فالحتیدکتر ممسئول درس:
دکتر مهربان فالحتی، دکتر شیرین فره یار، دکتر مریم رودباري:مدرسین

(لطفا شرح دهید)شرح دوره:
يقـارچ هـا  کیـ ژنیآنتـ ي،شـاخص هـا  یقارچيهايماریروند بیدر طیمنیايندهایدرس دانشجو با فرانیدر ا

گردد .یآشنا میشناسیمنیدر اهیپايزا و روش هايماریب

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
آشنایی با اصول کلی ایمنی شناسی و ارتباط آن با بیماري هاي قارچی

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

سیتوزیدر ماتوفیشناسیمنیا
فرصت طلب یقارچيهایماریبیشناسیمنیا
سیازیدیکاندیشناسیمنیا
سیزپتوکوکویکریشناسیمنیا
سیلوزیآسپرژیشناسیمنیا
سیکوزیگومایزایشناسیمنیا
سیکوزیفومایفئوهایشناسیمنیا
سیوزیفوزاریشناسیمنیا
یقیحقياز پاتوژن هایناشیقارچيهايماریبیشناسیمنیا
سیستوپالسموزیهیشناسیمنیا
سیکوزیبالستومایشناسیمنیا
سیکوزیمادویدئیکوکسیشناسیمنیا
سیکوزیدومایدوئیپارکوکسیناسشیمنیا
سیکوزیاسپوروتریشناسیمنیا

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

)TBLیادگیري مبتنی بر تیم()PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(بحث گروهی
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(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو:
ارائه دهد.تفاده از مقاالت جدید سمینارهایی در ارتباط با رئوس مطالب درس دانشجو باید با اس

وسایل کمک آموزشی:   
پروژکتور اسالیدخته و گچتوایت برد

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

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

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

نوع آزمون
-صحیحجور کردنیايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی

غلط
-----------(لطفا نام ببرید)مواردسایر

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

1. Kaufmann SHE Sher A, Ahmed R, Immunology of infectious diseases. American

Society of Microbiology (ASM), Washington, USA.

2. Hay FC & Westwood OMR. Practical immunology. Blackwell Science Ltd, UK.

3. Brown GD & Netea MG. Immunology of Fungal Infection. Springer, Netherland.

4. Fidel, PL & Huffnagle GB. Fungal Immunology: From an Organ Perspective,

Springer, USA.

و""PubMedعلمی به ویژه معتبر جهانی یت هاي مقاالت جدید در سامطالعه : اینترنتی
Web of Science

، دکتر فریده زینی ، دکتر امیر سید علی مهبد ، دکتر مسعود امامی (آخرین چاپ) قارچ شناسی پزشکی جامع : منابع فارسی
انتشارات دانشگاه تهران، 
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ي درسجدول هفتگی کلیات  ارائه

واحد نظري1ناسی ایمنی شناسی در قارچ ش
دانشجویان کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی  

مسئول درس آقاي دکتر فالحتی
نام استادنام درسجلسات

آقاي دکتر فالحتیکلیات راجع به ایمنی شناسی در بیماریهاي قارچی1
آقاي دکتر فالحتیایمنی شناسی درماتوفیتوزیس و سمینار2
خانم دکتر رودباريازیسایمنی شناسی در کاندیدی3
خانم دکتر فره یار ایمنی شناسی کریپتوکوکوزیس4
خانم دکتر رودباريایمنی شناسی در آسپرژیلوزیس5
آقاي دکتر فالحتی ایمنی شناسی در زایگومایکوزیس و سمینار6
آقاي دکتر فالحتیایمنی شناسی در فئوهایفومایکوزیس 7
خانم دکتر فره یار زیسایمنی شناسی در فوزاریو8
خانم دکتر فره یارایمنی شناسی در هیستوپالسموزیس9
خانم دکتر رودباريایمنی شناسی در بالستومایکوزیس10
خانم دکتر رودباريایمنی شناسی کوکسیدیو ئید و مایکوزیس 11
آقاي دکتر فالحتیایمنی شناسی پاراکوکسیدیوئیدومایکوزیس12
آقاي دکتر فالحتیسی اسپوروتریکوزیسایمنی شنا13
خانم دکتر فره یار ادامه ایمنی شناسی کریپتوکوکوزیس14
خانم دکتر فره یارادامه ایمنی شناسی هیستوپالسموزیس15
خانم دکتر رودباريادامه ایمنی شناسی کاندیدیازیس16
خانم دکتر فره یارادامه ایمنی شناسی فوزاریوزیس و سمینار17
خانم دکتر رودباريادامه ایمنی شناسی آسپرژیلوزیس و سمینار18


