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 1397آخرین ویرایش: زمستان    عنوان درس پيش نياز:

 بخش ب:

شماره 

 جلسه

تاريخ و 

 زمان جلسه

هدف کلی 

 جلسه

اهداف ويژه رفتاري)بر اساس سه حيطه اهداف آموزشی:                   

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

فعاليت هاي  محل تدريس وسايل آموزشی روش ياددهی 

 ياددهی

 منابع تدريس شيوه ارزشيابی

  درصد متد

آشنایی با   1

کلیات قارچ 

 شناسی

 پزشکی 

 

چ شناسی پزشکی کتاب قاربر اساس  ساختمان قارچ ها را -

 به طور کامل شرح دهد.جامع 

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

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

قارچ بر اسا س کتاب  های ساپروفیت شایع را  انواع قارچ -
 به طور کامل شرح دهد.جامع پزشکی  شناسی

 

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 

آشنایی با   2

بیماریهای 

بیماری پیتیریازیس ورسیکالر را از نظر اپیدمیولوژیک و  -

 کتاب قارچ شناسی پزشکی جامعبر اساس کتاب تشخیص و درمان 
 به طور کامل شرح دهد.

ی و سخنران

نمایش 

کتاب قارچ شناسی پزشکی  امتحان کتبیپرسش و پاسخ دانشکده ویدئوپروژکتور، 



قارچی 

  طحی جلدیس

 

کتاب قارچ شناسی بر اساس کتاب بیماری اریتراسما را  -

 به طور کامل شرح دهد. پزشکی جامع

اساس کتاب  بربیماری ترایکومایکوریس آگزیالریس را  -
 به طور کامل شرح دهد. کتاب قارچ شناسی پزشکی جامع

کتاب قارچ بر اساس کتاب بیماری کراتیت  قارچی را  -

 به طور کامل شرح دهد. شناسی پزشکی جامع

کتاب قارچ بر اساس کتاب بیماری اتومایکوزیس را  -

 به طور کامل شرح دهد شناسی پزشکی جامع

بر ژی درماتوفیتوز  را انواع درماتوفیت ها و اپیدمیولو -
به طور کامل شرح  کتاب قارچ شناسی پزشکی جامعاساس کتاب 

 دهد

کتاب قارچ بر اساس کتاب انواع مختلف کچلی ها را  -

 به طور کامل شرح دهد شناسی پزشکی جامع

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

 

اسالیدهای 

 آموزشی

 

 پرده نمایش 

 

جامع دکتر زینی، دکترمهبد و  ابتدای هر جلسه پزشکی

 )آخرین ویرایش(دکتر امامی 

آشنایی با   3

بیماریهای 

قارچی زیر 

 جلدی

 

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

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

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

کتاب اس کتاب را بر اسبیماری رینوسپوریدیوزیس  -
 به طور کامل شرح دهد.قارچ شناسی پزشکی جامع 

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

را بر عوامل اکتینومایکوزیس و عالیم بالینی آنرا  -
به طور کامل کتاب قارچ شناسی پزشکی جامع اساس کتاب 

 شرح دهد.

 

سخنرانی و 

نمایش 

یدهای اسال

 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 

آشنایی با   4

عوامل ایجاد 

کننده 

کاندیدیازیس 

و عالیم 

بالینی آن 

را بر اساس کتاب انواع مختلف گونه های کاندیدا  -
 به طور کامل شرح دهد.کتاب قارچ شناسی پزشکی جامع 

کتاب را بر اساس کتاب عالیم بالینی کاندیدیازیس  -
 به طور کامل شرح دهد.قارچ شناسی پزشکی جامع 

کتاب را بر اساس کتاب عالیم کاندیدیازیس دهانی  -
به طور  و قارچ شناسی بالینی ی پزشکی جامعقارچ شناس

 کامل شرح دهد.

سخنرانی و 

نمایش 

اسالیدهای 

 آموزشی

 

ویدئوپروژکتور، 

 پرده نمایش 

 

دانشکده 

 پزشکی

ش و پاسخ پرس

 ابتدای هر جلسه

کتاب قارچ شناسی پزشکی  امتحان کتبی

جامع دکتر زینی، دکترمهبد و 

 )آخرین ویرایش(دکتر امامی 



ه بویژ

کاندیدیازیس 

 دهانی

را بر تشخیص ، درمان و پیشگیری از کاندیدیازیس  -
و قارچ شناسی  کتاب قارچ شناسی پزشکی جامعاساس کتاب 

 به طور کامل شرح دهد. بالینی

 با ییآشنا  5

 یها یماریب

 سیلوزیآسپرژ

 و

یپتوکوکوزیکر

 س

را بر اساس کتاب اهمیت عفونت آسپرژیلوزیس  -
 به طور کامل شرح دهد.کتاب قارچ شناسی پزشکی جامع 

را بر اساس کتاب م بالینی آسپرژیلوزیس عالی -
 به طور کامل شرح دهد.کتاب قارچ شناسی پزشکی جامع 

راههای ایجاد عفونت آسپرژیلوزیس را خصوصاً در  -
کتاب قارچ شناسی ا بر اساس کتاب محیط های بهداشتی ر

 به طور کامل شرح دهد. و قارچ شناسی بالینی پزشکی جامع

را آسپرژیلوزیس  تشخیص ، درمان و پیشگیری از -
و قارچ  کتاب قارچ شناسی پزشکی جامعبر اساس کتاب 

 به طور کامل شرح دهد. شناسی بالینی

راههای ایجاد عفونت کریپتوکوکوزیس و اهمیت  -
و  کتاب قارچ شناسی پزشکی جامعبر اساس این بیماری را 

 به طور کامل شرح دهد. قارچ شناسی بالینی

ر وزیس را بر عالیم بالینی عفونت کریپتوکوک -
و قارچ شناسی  کتاب قارچ شناسی پزشکی جامعاساس کتاب 

 به طور کامل شرح دهد. بالینی

راههای پیشگیری، کنترل و درمان  -
کتاب قارچ شناسی ر اساس کتاب کریپتوکوکوزیس  را بر 

 به طور کامل شرح دهد. و قارچ شناسی بالینی پزشکی جامع

 

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 

 با ییآشنا-  6

 یها عفونت

کوزیموکوروما

 و سی

 سیکوزیژئوتر

عوامل ایجاد کننده موکورومایکوزیس و عالیم  -
کتاب قارچ شناسی پزشکی جامع را بر اساس کتاب نی آن بالی

 به طور کامل شرح دهد.

را بر اساس کتاب اهمیت عفونت را در افراد مستعد  -
 به طور کامل شرح دهد.کتاب قارچ شناسی پزشکی جامع 

ا عفونت موکورومایکوزیس از دیدگاه دندانپزشکان ر -
 و قارچ کتاب قارچ شناسی پزشکی جامعبر اساس کتاب 

 به طور کامل شرح دهد. شناسی بالینی

راههای پیشگیری و کنترل و درمان  -
کتاب قارچ شناسی را بر اساس کتاب موکورومایکوزیس 

 به طور کامل شرح دهد. و قارچ شناسی بالینی پزشکی جامع

بر اساس را  عوامل ایجاد کننده ژئوتریکوزیس -

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 



 یو قارچ شناسی بالین کتاب قارچ شناسی پزشکی جامعکتاب 
 به طور کامل شرح دهد.

عالیم بالینی و اهمیت ژئوتریکوزیس در  -
کتاب قارچ شناسی پزشکی اساس کتاب  ا برردندانپزشکی 

 به طور کامل شرح دهد. و قارچ شناسی بالینی جامع

ر راههای تشخیص، کنترل و درمان ژئوتریکوزیس را بر 
و قارچ شناسی  کتاب قارچ شناسی پزشکی جامعاساس کتاب 

 د.به طور کامل شرح ده نیبالی
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