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 بخش ب:

شماره 

 جلسه

تاريخ و 

زمان 

 جلسه

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

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

فعاليت هاي  محل تدريس وسايل آموزشی روش ياددهی 

 ياددهی

 بع تدريسمنا شيوه ارزشيابی

  درصد متد

کلیات آشنایی   1

قارچ شناسی: 

تشکیالت 

 -قارچها

ساختمان 

سلولی و طبقه 

 بندی آنها.      

بر اساس کتاب قارچ شناسی پزشکی  قارچ ها را تشکیالت -

 جامع به طور کامل شرح دهد.

بر اساس کتاب قارچ را  ساختمان سلولی قارچ ها -
 ور کامل شرح دهد.شناسی پزشکی جامع به ط

بر اساس کتاب قارچ شناسی پزشکی قارچ ها را  طبقه بندی
 جامع به طور کامل شرح دهد

سخنرانی و 

نمایش 

اسالیدهای 

 آموزشی

 

 

ویدئوپروژکتور، 

 پرده نمایش 

 

دانشکده 

 پزشکی

 گرفتن کوئیز در

 ابتدای هر جلسه

کتاب قارچ شناسی پزشکی  امتحان کتبی

بد و جامع دکتر زینی، دکترمه

 )آخرین ویرایش(دکتر امامی 

کتاب قارچ شناسی  دکتر شهال 

 شادزی )آخرین ویرایش(

 



  

 

 

تولید با آشنایی   2

مثل جنسی و 

غیر جنسی  

     قارچها 

 

 

بر اساس کتاب  را روش های تولید مثل غیر جنسی -
 قارچ شناسی پزشکی جامع به طور کامل شرح دهد.

کتاب بر اساس  را  روش های تولید مثل جنسی -
 قارچ شناسی پزشکی جامع به طور کامل شرح دهد.

بر اساس کتاب قارچ را قارچ های هموتالیک و هتروتلیک 
 شناسی پزشکی جامع به طور کامل شرح دهد

سخنرانی و 

نمایش 

اسالیدهای 

 آموزشی

 

ویدئوپروژکتور، 

 پرده نمایش 

 

دانشکده 

 پزشکی

 گرفتن کوئیز در

 ابتدای هر جلسه

ب قارچ شناسی پزشکی کتا امتحان کتبی

جامع دکتر زینی، دکترمهبد و 

 )آخرین ویرایش(دکتر امامی 

کتاب قارچ شناسی  دکتر شهال 

 شادزی )آخرین ویرایش(

آشنایی با   3

مشخصات 

مخمرها، قارچ 

های کپکی و 

   شبه مخمرها

 

بر اساس کتاب  را مشخصات قارچ های مخمری -
 هد.قارچ شناسی پزشکی جامع به طور کامل شرح د

بر اساس کتاب  را  مشخصات قارچ های کپکی -
 قارچ شناسی پزشکی جامع به طور کامل شرح دهد.

بر اساس کتاب قارچ را  مشخصات شبه مخمرها -
 شناسی پزشکی جامع به طور کامل شرح دهد.

 

سخنرانی و 

نمایش 

اسالیدهای 

 آموزشی

 

ویدئوپروژکتور، 

 پرده نمایش 

 

دانشکده 

 پزشکی

 گرفتن کوئیز در

 تدای هر جلسهاب

کتاب قارچ شناسی پزشکی  امتحان کتبی

جامع دکتر زینی، دکترمهبد و 

 )آخرین ویرایش(دکتر امامی 

کتاب قارچ شناسی  دکتر شهال 

 شادزی )آخرین ویرایش(

تغذیه آشنایی با   4

قارچها و شرایط 

و مواد ضروری 

جهت رشد 

         قارچها 

ب قارچ بر اساس کتا را روش های تغذیه قارچ ها -
 شناسی پزشکی جامع به طور کامل شرح دهد.

بر اساس  را  مواد ضروری جهت رشد قارچ ها -
 کتاب قارچ شناسی پزشکی جامع به طور کامل شرح دهد.

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

 

سخنرانی و 

نمایش 

اسالیدهای 

 آموزشی

 

ر، ویدئوپروژکتو

 پرده نمایش 

 

دانشکده 

 پزشکی

 گرفتن کوئیز در

 ابتدای هر جلسه

کتاب قارچ شناسی پزشکی  امتحان کتبی

جامع دکتر زینی، دکترمهبد و 

 )آخرین ویرایش(دکتر امامی 

کتاب قارچ شناسی  دکتر شهال 

 شادزی )آخرین ویرایش(

قارچ آشنایی با   5

های ساپروفیت 

، خصوصیات 

ماکروسکوپی و 

کوپی میکروس

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

بر  را خصوصیات ماکروسکوپی و میکروسکوپی آنها -
اساس کتاب قارچ شناسی پزشکی جامع به طور کامل شرح 

 دهد.

سخنرانی و 

نمایش 

اسالیدهای 

 آموزشی

ویدئوپروژکتور، 

 پرده نمایش 

 

دانشکده 

 پزشکی

 گرفتن کوئیز در

 ابتدای هر جلسه

کتاب قارچ شناسی پزشکی  امتحان کتبی

جامع دکتر زینی، دکترمهبد و 

 ن ویرایش()آخریدکتر امامی 



آنها و نقش آنها 

در طبیعت و 

اهمیت آنها در 

 پزشکی

 

 را در پزشکی   نقش آنها در طبیعت و اهمیت آنها -
بر اساس کتاب قارچ شناسی پزشکی جامع به طور کامل شرح 

 دهد.

 
 

کتاب قارچ شناسی  دکتر شهال  

 شادزی )آخرین ویرایش(

آشنایی با   6

قارچهای 

خوراکی و سمی 

و انواع سموم 

 قارچی 

 

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

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

بر اساس  را  انواع سموم قارچها و عوارض آنها -
 کتاب قارچ شناسی پزشکی جامع به طور کامل شرح دهد.

 

سخنرانی و 

نمایش 

اسالیدهای 

 آموزشی

 

ویدئوپروژکتور، 

 پرده نمایش 

 

دانشکده 

 پزشکی

 گرفتن کوئیز در

 ابتدای هر جلسه

کتاب قارچ شناسی پزشکی  امتحان کتبی

ترمهبد و جامع دکتر زینی، دک

 )آخرین ویرایش(دکتر امامی 

کتاب قارچ شناسی  دکتر شهال 

 شادزی )آخرین ویرایش(

طبقه آشنایی با   7

بندی بیماری 

های قارچی، 

بیماری های 

 قارچی سطحی 

 

را بر اساس کتاب  طبقه بندی بیماری های قارچی -
 قارچ شناسی پزشکی جامع به طور کامل شرح دهد.

یکالر و روش های پیتیریازیس ورسبیماری  -
بر اساس کتاب قارچ شناسی پزشکی جامع  را تشخیصی آن 

 به طور کامل شرح دهد.

 بیماری اتومایکوزیس  و روش های تشخیصی آن  -
بر اساس کتاب قارچ شناسی پزشکی جامع به طور کامل  را 

 شرح دهد.

بر اساس کتاب قارچ را  کراتیت قارچیبیماری  -
 شرح دهد. شناسی پزشکی جامع به طور کامل

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

-  

سخنرانی و 

نمایش 

اسالیدهای 

 آموزشی

 

ویدئوپروژکتور، 

 پرده نمایش 

 

دانشکده 

 پزشکی

 گرفتن کوئیز در

 ابتدای هر جلسه

کتاب قارچ شناسی پزشکی  امتحان کتبی

جامع دکتر زینی، دکترمهبد و 

 )آخرین ویرایش(امامی  دکتر

کتاب قارچ شناسی  دکتر شهال 

 شادزی )آخرین ویرایش(

بیمار آشنایی با   8

یهای قارچی 

 جلدی 

 

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

بر اساس کتاب قارچ شناسی  را انواع درماتوفیتوز -
 ح دهد.پزشکی جامع به طور کامل شر

بر  را  روش های تشخیصی متداول در تشخیص درماتوفیتوز 
اساس کتاب قارچ شناسی پزشکی جامع به طور کامل شرح 

 دهد

سخنرانی و 

نمایش 

اسالیدهای 

 آموزشی

 

ویدئوپروژکتور، 

 پرده نمایش 

 

دانشکده 

 پزشکی

 گرفتن کوئیز در

 ابتدای هر جلسه

کتاب قارچ شناسی پزشکی  امتحان کتبی

جامع دکتر زینی، دکترمهبد و 

 )آخرین ویرایش(امی دکتر ام

کتاب قارچ شناسی  دکتر شهال 

 شادزی )آخرین ویرایش(



آشنایی با   9

بیماری های 

قارچی زیر 

 جلدی

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

بر اساس کتاب  رامایکوزیس بیماری کروموبالستو -
 قارچ شناسی پزشکی جامع به طور کامل شرح دهد.

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

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

ر اساس کتاب قارچ بیماری رینوسپوریدیوزیس را ب -
 شناسی پزشکی جاممعع به طور کامل شرح دهد. 

 

سخنرانی و 

نمایش 

اسالیدهای 

 آموزشی

 

ویدئوپروژکتور، 

 پرده نمایش 

 

دانشکده 

 پزشکی

 گرفتن کوئیز در

 ابتدای هر جلسه

کتاب قارچ شناسی پزشکی  امتحان کتبی

جامع دکتر زینی، دکترمهبد و 

 )آخرین ویرایش(دکتر امامی 

قارچ شناسی  دکتر شهال  کتاب

 شادزی )آخرین ویرایش(

آشنایی با   10

بیماری های 

قارچی احشایی 

ایجاد شده 

توسط قارچ 

های پاتوژن 

 حقیقی

بیماری های قارچی احشایی ایجاد شده توسط قارچ  -
را بر اساس کتاب قارچ شناسی پزشکی های پاتوژن حقیقی 

 جامع به طور کامل شرح دهد.

بر اساس کتاب قارچ  موزیس رابیماری هیستوپالس -
 شناسی پزشکی جامع به طور کامل شرح دهد.

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

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

بر اساس کتاب قارچ  ومایکوزیس را بیماری پاراکوکسیدیوئید
 شناسی پزشکی جامع به طور کامل شرح دهد

سخنرانی و 

نمایش 

اسالیدهای 

 آموزشی

 

ویدئوپروژکتور، 

 پرده نمایش 

 

دانشکده 

 پزشکی

 گرفتن کوئیز در

 ابتدای هر جلسه

کتاب قارچ شناسی پزشکی  امتحان کتبی

جامع دکتر زینی، دکترمهبد و 

 رایش()آخرین ویدکتر امامی 

کتاب قارچ شناسی  دکتر شهال 

 شادزی )آخرین ویرایش(

آشنایی با   11

بیماری های 

قارچی احشایی 

ایجاد شده 

توسط قارچ 

های فرصت 

 طلب 

 

بیماری های قارچی احشایی ایجاد شده توسط قارچ  -
را بر اساس کتاب قارچ شناسی پزشکی  های فرصت طلب

 جامع به طور کامل شرح دهد.

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

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

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

یستیس نوموسپ ایجاد شده توسط بیماری -
بر اساس کتاب قارچ شناسی پزشکی جامع به  را  جیروویسی

 طور کامل شرح دهد.

 

سخنرانی و 

نمایش 

اسالیدهای 

 آموزشی

 

ویدئوپروژکتور، 

 پرده نمایش 

 

دانشکده 

 پزشکی

 گرفتن کوئیز در

 ابتدای هر جلسه

کتاب قارچ شناسی پزشکی  امتحان کتبی

جامع دکتر زینی، دکترمهبد و 

 خرین ویرایش()آدکتر امامی 

کتاب قارچ شناسی  دکتر شهال 

 شادزی )آخرین ویرایش(



آشنایی با   12

بیماری های 

ایجاد شده 

توسط مخمرها 

و شبه مخمرها 

 و شبه قارچها

 

بیماری های ایجاد شده توسط مخمرها و شبه  -
را بر اساس کتاب قارچ شناسی پزشکی جامع به طور مخمرها 

 کامل شرح دهد.

 را و روش های تشخیصی آن زیسکاندیدیابیماری  -
بر اساس کتاب قارچ شناسی پزشکی جامع به طور کامل شرح 

 دهد.

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

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

 را سما و تریکومایکوزیس آگزیالریس بیماری اریترا -
بر اساس کتاب قارچ شناسی پزشکی جامع به طور کامل شرح 

 دهد.

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

 

سخنرانی و 

نمایش 

اسالیدهای 

 آموزشی

 

ویدئوپروژکتور، 

 پرده نمایش 

 

دانشکده 

 پزشکی

 کوئیز درگرفتن 

 ابتدای هر جلسه

کتاب قارچ شناسی پزشکی  امتحان کتبی

جامع دکتر زینی، دکترمهبد و 

 )آخرین ویرایش(دکتر امامی 

کتاب قارچ شناسی  دکتر شهال 

 شادزی )آخرین ویرایش(

 آشنایی با روش  13

نمونه برداری از 

بیماران و آماده 

 سازی آنها

 کتابرا بر اساس شرایط نمونه برداری قارچی  -
 به طور کامل شرح دهد.  قارچ شناسی عملی

روش های مختلف نمونه برداری از ضایعات  -
به طور کامل  عملیبر اساس کتاب قارچ شناسی  را بیماران

 شرح دهد.

بر  را  روش های شفاف سازی نمونه های بالینی -
 به طور کامل شرح دهد. عملیاساس کتاب قارچ شناسی 

بر اساس کتاب را  روش های رنگ آمیزی قارچ ها -
 به طور کامل شرح دهد. عملی قارچ شناسی 

 

سخنرانی و 

نمایش 

اسالیدهای 

 آموزشی

 

ویدئوپروژکتور، 

 پرده نمایش 

 

دانشکده 

 پزشکی

 گرفتن کوئیز در

 ابتدای هر جلسه

کتاب قارچ شناسی پزشکی  امتحان کتبی

جامع دکتر زینی، دکترمهبد و 

 )آخرین ویرایش(دکتر امامی 

 

رچ شناسی عملی ترجمه کتاب قا

 دکتر خسروی

آشنایی با روش   14

نمونه برداری از 

خاک، هوا، 

محیط و لوازم 

جهت جداسازی 

 قارچها

را بر اساس کتاب قارچ  طرز نمونه برداری از خاک -
 به طور کامل شرح دهد. عملی شناسی 

بر اساس کتاب قارچ  را طرز نمونه برداری از هوا -
 رح دهد.به طور کامل ش عملی شناسی 

بر اساس کتاب  را  طرز نمونه برداری از وسایل -
 به طور کامل شرح دهد. عملیقارچ شناسی 

 

سخنرانی و 

نمایش 

اسالیدهای 

 آموزشی

 

ویدئوپروژکتور، 

 پرده نمایش 

 

دانشکده 

 پزشکی

 گرفتن کوئیز در

 ابتدای هر جلسه

کتاب قارچ شناسی پزشکی  امتحان کتبی

جامع دکتر زینی، دکترمهبد و 

 )آخرین ویرایش(دکتر امامی 

کتاب قارچ شناسی عملی ترجمه 

 دکتر خسروی

 آشنایی با روش  15

حفظ و 

را بر طرز حفظ و نگهداری کشت های قارچی  -
و قارچ شناسی  اساس کتاب قارچ شناسی پزشکی جامع

سخنرانی و 

نمایش 

کتاب قارچ شناسی پزشکی  امتحان کتبی گرفتن کوئیز دردانشکده ویدئوپروژکتور، 



نگهداری کشت 

های قارچی و 

اسالید های آن 

در کوتاه مدت و 

بلند مدت و 

 مبارزه با مایت

 

 به طور کامل شرح دهد. دکتر خسروی عملی

بر  را طرز نگهداری کوتاه و بلند مدت قارچ ها -
و قارچ شناسی اساس کتاب قارچ شناسی پزشکی جامع 

 به طور کامل شرح دهد. عملی دکتر خسروی

بر اساس  را  طرز تهیه اسالید های قارچی آن -
و قارچ شناسی عملی  کتاب قارچ شناسی پزشکی جامع 

 ه طور کامل شرح دهد.ب دکتر خسروی

 

اسالیدهای 

 آموزشی

 

 پرده نمایش 

 

جامع دکتر زینی، دکترمهبد و  ابتدای هر جلسه پزشکی

 )آخرین ویرایش(دکتر امامی 

کتاب قارچ شناسی عملی ترجمه 

 دکتر خسروی

آشنایی با متد   16

های 

جدیدجهت 

تشخیص بیمایر 

های قارچی در 

 بالین

انواع روش های سرولوژی جهت تشخیص - -
کتاب قارچ شناسی پزشکی عفونت های قارچی را بر اساس 

به طور کامل شرح  و قارچ شناسی عملی دکتر خسروی جامع
 دهد.

انواع روش های بیولوژی مولکولی جهت تشخیص  -
کتاب قارچ شناسی پزشکی بر اساس عفونت های قارچی را 

به طور کامل شرح  و قارچ شناسی عملی دکتر خسروی جامع
 دهد.

 

سخنرانی و 

نمایش 

اسالیدهای 

 آموزشی

 

ویدئوپروژکتور، 

 پرده نمایش 

 

دانشکده 

 پزشکی

 گرفتن کوئیز در

 ابتدای هر جلسه

کتاب قارچ شناسی پزشکی  امتحان کتبی

جامع دکتر زینی، دکترمهبد و 

 )آخرین ویرایش(ر امامی دکت

کتاب قارچ شناسی عملی ترجمه 

 دکتر خسروی

 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 
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