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

عملیواحد 1–ينظرواحد 2د:نوع واح3تعداد واحد:یپزشکیمقدمات قارچ شناسنام درس:
-:یا همزمانیش نیازپ

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

(لطفا شرح دهید)شرح دوره:
پزشکی می باشد که طی آن نامگذاري، طبقه بندي، اهمیـت قـارچ هـا از    شامل مباحث پایه و مقدماتی قارچ شناسی 

ي، محیط کشت و روش هاي کشت، ایجاد نظر پزشکی،  خصوصیات آنها، روش هاي مختلف نمونه برداري، رنگ آمیز
ن یقارچی و روش هـاي تعیـ  ، داروهاي ضدلوژیک، روش هاي سروعفونت تجربی، آسیب شناسی بیماري هاي قارچی

حساسیت به صورت نظري و عملی ارائه خواهد شد.

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
یپزشکیقارچ شناسیو مقدماتهیبا مباحث پاییآشنا

(در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)نی:بینابیاهداف 

کلیات قارچ شناسی ، بیماري هاي قارچی 
، طبقه بندي و اهمیت قارچ ها از جنبه هاي مختلف پزشکی ، نامگذاريتعریف

اصطالحات قارچ شناسی پزشکی 
، نحوه تولید مثل و چگونگی تقسیم بندي آنها ساختمان قارچ ها

ز کار با آنها در آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی لوازم مورد استفاده و طر
طرز نمونه برداري از بیماران و مراقبت هاي الزم در آزمایشگاه قارچ شناسی 

روش هاي رنگ آمیزي متداول در قارچ شناسی 
محیط هاي کشت مورد استفاده در قارچ شناسی 

روش هاي کشت و نگهداري قارچ ها در آزمایشگاه 
یوانات آزمایشگاهی نحوه تلقیح به ح

آسیب شناسی بیماریهاي قارچی 
روش هاي سرولوژیک در تشخیص بیماري ها قارچی 

قارچ هاي ساپروفیت شایع و غیر شایع 
آشنایی با داروهاي ضد قارچی و مکانیسم اثر آنها 
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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): منابع پیشنهادي براي مطالعه
چاپی:منابع انگلیسی-

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

2. Kavanagh K. New insights in Medical Mycology. Springer, Dordrecht,

Netherlands.

3. Evans, E. G. V, Richardson, M. D. Medical mycology, a practical approach. IRI.

Press, Oxford.

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

، خرین چاپ) قارچ شناسی پزشکی جامع، دکتر مسعود امامی (آدکتر فریده زینی، دکتر امیر سید علی مهبد: منابع فارسی
انتشارات دانشگاه تهران

یشگاهیآزماصیتشخيو روش هایپزشکیچاپ) قارچ شناسنی(آخريدکتر شهال شادز
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ي درسل هفتگی کلیات  ارائهجدو

واحد نظري2یپزشکیمقدمات قارچ شناس
دانشجویان کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی  

مسئول درس آقاي دکتر فالحتی
نام استادنام درسجلسات

آقاي دکتر فالحتیکلیات درباره قارچ شناسی پزشکی و بیماریهاي قارچی 1
هاي مختلف پزشکی و غیر بیان اهمیت قارچی از جنبه 2

پزشکی و اصطالحات قارچ شناسی 
آقاي دکتر فالحتی

لوازم مورد استفاده و طرز کار با انها در آزمایشگاه 3
قارچ شناسی 

خانم دکتر فره یار 

خانم دکتر رودباري مراقبت هاي الزم در آزمایشگاه قارچ شناسی 4
هاي الزم در طرز نمونه برداري از بیماران و مراقبت 5

آزمایشگاه قارچ شناسی 
خانم دکتر رودباري 

آقاي دکتر فالحتیساختمان نحوه تولید مثل و طبقه بندي قارچی 6
خانم دکتر رودباريروش هاي کشت و نگهداري قارچی در آزمایشگاه 7
خانم دکتر فره یار توکسینهاي قارچ ها8
خانم دکتر رودباري سی روشهاي رنگ آمیزي متداول در قارچ شنا9
خانم دکتر فره یار / سمینارقارچهاي ساپروفیت شایع10
خانم دکتر فره یارقارچهاي ساپروفیت  غیر شایع11
خانم دکتر رودباريمحیطهاي کشت مورد استفاده در قارچ شناسی 12
آقاي دکتر فالحتیآسیب شناسی بیماریهاي قارچی 13
آقاي دکتر فالحتیر تشخیص بیماریهاي قارچی روشهاي سرولوژي د14
خانم دکتر فره یار 1آشنایی با داروهاي ضد قارچی و مکانیزم اثر آنها 15
خانم دکتر فره یار 2آشنایی با داروهاي ضد قارچی و مکانیزم اثر آنها 16
خانم دکتر رودباريسمینار17
آقاي دکتر فالحتیسمینار18


