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 بخش ب:

شماره 

 جلسه

تاريخ و 

زمان 

 جلسه

ويژه رفتاري)بر اساس سه حيطه اهداف آموزشی: اهداف                    هدف کلی جلسه

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

فعاليت هاي  محل تدريس وسايل آموزشی روش ياددهی 

 ياددهی

 منابع تدريس شيوه ارزشيابی

  درصد متد

کلیات ، آشنایی   1

تعاریف و 

اصطالحات 

قارچ شناسی ، 

مقدمات قارچ 

شناسی ، قارچ 

های ساپروفی 

توکسین های و 

بر اساس کتاب قارچ شناسی پزشکی  ساختمان قارچ ها را -

 جامع به طور کامل شرح دهد.

بر اساس کتاب قارچ شناسی  تکثیر قارچ ها را  -
 پزشکی جامع به طور کامل شرح دهد.

بر اساس کتاب قارچ انواع زندگی قارچ ها را  -
 شناسی پزشکی جامع به طور کامل شرح دهد.

بر اساس کتاب قارچ  واع قارچ های ساپروفیت را ان -
 شناسی پزشکی جامع به طور کامل شرح دهد.

بر  انواع توکسین های تولید شده توسط قارچها را -

سخنرانی و 

نمایش 

اسالیدهای 

 آموزشی

 

 

ویدئوپروژکتور، 

 پرده نمایش 

 

دانشکده 

 یپزشک

پرسش و پاسخ 

 ابتدای هر جلسه

کتاب قارچ شناسی پزشکی  امتحان کتبی

جامع دکتر زینی، دکترمهبد و 

 )آخرین ویرایش(دکتر امامی 

 

کتاب قارچ شناسی پزشکی دکتر 

 شهال شادزی )آخرین ویرایش(



 قارچی     

 

 

اساس کتاب قارچ شناسی پزشکی جامع به طور کامل شرح 
 دهد.

 

آشنایی با   2

بیماریهای 

 قارچی سطحی 

 

بر اساس کتاب  بیماری پیتیریازیس ورسیکالر را -
 ناسی پزشکی جامع به طور کامل شرح دهد.قارچ ش

بر اساس کتاب قارچ شناسی  بیماری پیدرا را  -
 پزشکی جامع به طور کامل شرح دهد.

بر اساس کتاب قارچ بیماری ترایکومایکوزیس را  -
 شناسی پزشکی جامع به طور کامل شرح دهد.

بر اساس کتاب قارچ  بیماری اتومایکوزیس را  -
 شناسی پزشکی جامع به طور کامل شرح دهد.

 

سخنرانی و 

نمایش 

اسالیدهای 

 آموزشی

 

ویدئوپروژکتور، 

 پرده نمایش 

 

دانشکده 

 پزشکی

پرسش و پاسخ 

 ابتدای هر جلسه

کتاب قارچ شناسی پزشکی  امتحان کتبی

جامع دکتر زینی، دکترمهبد و 

 )آخرین ویرایش(دکتر امامی 

چ شناسی پزشکی دکتر کتاب قار

 شهال شادزی )آخرین ویرایش(

آشنایی با   3

بیماریهای 

 قارچی جلدی

 

بر اساس کتاب قارچ شناسی پزشکی  کچلی سر را -
 جامع به طور کامل شرح دهد.

بر اساس کتاب قارچ شناسی پزشکی  کچلی پا را  -
 جامع به طور کامل شرح دهد.

ی بر اساس کتاب قارچ شناسی پزشککچلی بدن را  -
 جامع به طور کامل شرح دهد.

بر اساس کتاب قارچ شناسی  کچلی دست را  -
 پزشکی جامع به طور کامل شرح دهد.

بر اساس کتاب قارچ شناسی  کچلی ناخن را  -
 پزشکی جامع به طور کامل شرح دهد.

چلی ها را روش های تشخیصی و درمان انواع ک -
 بداند.

 

سخنرانی و 

نمایش 

اسالیدهای 

 آموزشی

 

وژکتور، ویدئوپر

 پرده نمایش 

 

دانشکده 

 پزشکی

پرسش و پاسخ 

 ابتدای هر جلسه

کتاب قارچ شناسی پزشکی  امتحان کتبی

جامع دکتر زینی، دکترمهبد و 

 )آخرین ویرایش(دکتر امامی 

کتاب قارچ شناسی پزشکی دکتر 

 شهال شادزی )آخرین ویرایش(

بیماری آشنایی   4

های قارچی زیر 

 جلدی  

بر اساس کتاب قارچ شناسی  را بیماری مایستوما -
 پزشکی جامع به طور کامل شرح دهد.

بر اساس کتاب  بیماری کروموبالستومایکوزیس را  -
 قارچ شناسی پزشکی جامع به طور کامل شرح دهد.

بر اساس کتاب قارچ بیماری اسپوروتریکوزیس را  -
 شناسی پزشکی جامع به طور کامل شرح دهد.

بر  ومایکوزیس را بیماری رینوسپوریدیوزیس و لوب -
اساس کتاب قارچ شناسی پزشکی جامع به طور کامل شرح 

سخنرانی و 

نمایش 

اسالیدهای 

 آموزشی

 

ویدئوپروژکتور، 

 پرده نمایش 

 

دانشکده 

 پزشکی

پرسش و پاسخ 

 ابتدای هر جلسه

کتاب قارچ شناسی پزشکی  امتحان کتبی

جامع دکتر زینی، دکترمهبد و 

 ایش()آخرین ویردکتر امامی 

کتاب قارچ شناسی پزشکی دکتر 

 شهال شادزی )آخرین ویرایش(



 دهد.

 

بیماری های   5

قارچی احشایی، 

عفونت های 

قارچی فرصت 

 طلب   

تفاوت بین عفونت های قارچی سیستمیک حقیقی  -
و عفونت های قارچی فرصت طلب را بر اساس کتاب قارچ 

 شناسی پزشکی جامع به طور کامل شرح دهد.

بر اساس کتاب قارچ شناسی  را بیماری مایستوما -
 پزشکی جامع به طور کامل شرح دهد.

بر اساس کتاب  بیماری کروموبالستومایکوزیس را  -
 قارچ شناسی پزشکی جامع به طور کامل شرح دهد.

بر اساس کتاب قارچ بیماری اسپوروتریکوزیس را  -
 شناسی پزشکی جامع به طور کامل شرح دهد.

بر  ومایکوزیس را بیماری رینوسپوریدیوزیس و لوب -
اساس کتاب قارچ شناسی پزشکی جامع به طور کامل شرح 

 دهد.

 
 

سخنرانی و 

نمایش 

اسالیدهای 

 آموزشی

 

ویدئوپروژکتور، 

 پرده نمایش 

 

دانشکده 

 پزشکی

پرسش و پاسخ 

 ابتدای هر جلسه

کتاب قارچ شناسی پزشکی  امتحان کتبی

جامع دکتر زینی، دکترمهبد و 

 رایش()آخرین ویدکتر امامی 

کتاب قارچ شناسی پزشکی دکتر 

 شهال شادزی )آخرین ویرایش(

          

 تقسيم مي شود. ویژه رفتارییک هدف کلي نگارش شده و سپس به چند هدف الهدف کلي  در واقع نشان دهنده هدف اصلي آن جلسه تدریس خواهد بود که اصو 

  شرایط بوده و در حيطه های شناختي ، عاطفي و روان حرکتي طراحي مي شود.این اهداف در تعيين متد و وسایل آموزشي موثر مي باشند.رفتاری دارای فعل رفتاری ، معيار، محتوا و اهداف ویژه 


