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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

 يشگاهيعلوم آزما يکارشناس تحصیلي: یو رشته مقطع يشگاهيعلوم آزما روه آموزشي:گ يراپزشکیپ دانشکده:

 -یش نیاز: پ  عملينوع واحد:   1تعداد واحد:  پزشکي   سيقارچ شناآزمايشگاه  نام درس:

  آزمايشگاه قارچ شناسيمکان برگزاری:                 11-11، 11-12:ساعت      سه شنبه الس: روززمان برگزاری ک

  افسانه واعظيدکتر مسئول درس:                                                                 نفر 19 تعداد دانشجويان:

  

 افسانه واعظيدکتر  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:

 )لطفاً شرح دهید( :رسدشرح 

 وعیش شیافزا نیا یبرا یمتعدد لیدال . است افتهی شیافزا یریبه طرز چشمگ یمهاجم قارچ یهاعفونت وعیش ریاخ یهادر طول دهه

 انماریب، یروپننوت، یدچار سوختگ مارانیعالوه باز آن جمله است. به فیالطعیوس یهاکیوتیبیاز آنت هیرویمطرح شده که استفاده ب

 ،های خونیها، ایدز، بیماریمبتالیان به بدخیمی ،های بنیادی و سالیدهای سلولوندیکنندگان پافتیدر، یدیور هیبه تغذ ازمندین

دانش آموختگان  .هستند یقارچ یمستعد عفونتها زین یدرمان یمیش یو داروها یمنیا ستمیکننده سفیتضع یکنندگان داروهاافتیدر

ی نمونه ای مستعدکننده و نحوههای زمینهیتظاهرات بالینی بیماران، بیمار های قارچی،عفونتضمن شناخت ی، رشته علوم آزمایشگاه

شده از نظر عناصر  یسازآماده یهانمونه صیتشخعلم و توانایی الزم برای  ،به عنوان یک کارشناس آزمایشگاه گیری، بهتر است 

 را داشته باشند. ،یقارچ

 
 (است  ف بینابیني طرح دورههمان هد) :يهدف کل

هفای  در نمونفه  های مختلفف قفارچی  گونه جنس و های آزمایشگاهی تشخیص بیماری های قارچی و شناساییتکنیک با دانشجو آشنایی

 مختلف بیماران

 :اولجلسه  یاهداف رفتار

 :رود یانتظار م ریدرس از فراگ انیپا در

 نماید.  تجزیه و تحلیلرا  هاقارچ گاهیو جا تیاهمدلیل  -

 را نام ببرد. یقارچ یهاعفونت یابیرد یهاروش -

 و کشت را در آزمایشگاه قارچ شناسی شرح دهد.  یزیرنگ آم، انواع یرنگ یهامحلول -

 را نام ببرد.  یمهم از نظر پزشک یهاقارچانواع  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي يس ی تدرشیوه رئوس مطالب موضوع درس

-اهمیت و جایگاه قارچ یعمل یقارچ شناس اتیکل قهیدق 06

های ردیابی روش، ها
، های قارچیعفونت

 -تعاملی سخنرانی

 -پرسش و پاسخ
PBL 

 شفاهیآزمون 
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، آزمایش مستقیم
های رنگی و محلول

، کشت، رنگ آمیزی
-بررسی اجمالی قارچ

های مهم از نظر 
 پزشکی

 

دانشجویان در  بحث و گفتگو با دقیقه 11

 مورد مباحث طرح شده

 - بحث گروهی -

 

 

 دوم: جلسه یاهداف رفتار

 :رود یانتظار م ریدرس از فراگ انیپا در

  .دیذکر نما رای قارچ یهادر عفونت یمورد بررس یهاانواع نمونه -

 .را شرح دهد یریگقبل از نمونه ماریب یسازآمادهی نحوه -

 .دگیری را توضیح دهنمونه یهاروش -

 را بیان نماید. نمونه یسازآماده یهاروش -

 .دینما لیو تح هیرا تجزارائه شده در کالس  هایسیک یزگیری و آماده سانمونهی نحوه مار،یب ینیتوجه به تظاهرات بال با -
 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

-و آماده یریگنمونه یهاروش قهیدق 51

 نمونه یساز

های مورد انواع نمونه
های بررسی در عفونت

سازی بیمار آماده، قارچی
، گیریقبل از نمونه

، یگیرهای نمونهروش
سازی -های آمادهروش

نمونه جهت بررسی 
 مستقیم و کشت

 -تعاملی سخنرانی

 -پرسش و پاسخ -فیلم
PBL 

ارائه  -آزمون شفاهی

لیفتکا  
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ی ساخت محیط نحوه  محیط سازی دقیقه 36
کشت سابورو دکستروز 

 آگار

شاهدهم ی آزمایشگاهیتجربه  

 

 

 :سوماهداف رفتاری جلسه 

 :رود یانتظار م ریدرس از فراگ انیپا در

  .دیذکر نما رای قارچ هایدر عفونت یعامل قارچ صیتشخ هایروش انواع -

 .ا روش آزمایش مستقیم را شرح دهدی تشخیص عوامل قارچی بنحوه -

 .را شرح دهد کشتی و انواع محیط کشت رایج در آزمایشگاه قارچ شناسیبا روش  یعوامل قارچ صیتشخ ینحوه -

 های مولکولی در تشخیص عفونت قارچی را توضیح دهد. های سرولوژی، هیستوپاتولوژی و روشنقش و کاربرد روش -

 های قارچی را بیان نماید. تشخیص عفونت های متداول مولکولی درانواع روش -

 ای و مخمری را شرح دهد. های رشتهی کشت قارچنحوه -

 قارچ رنگ آمیزی شده در الم تهیه شده از محیط کشت را در زیر میکروسکوپ تشخیص دهد.  -

 

 

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 رزشیابيا ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 صیتشخ یهاروش یبررس قهیدق 16

 یهادر عفونت یعامل قارچ

 یقارچ

، کشت آزمایش مستقیم،
، هیستوپاتولوژی

های روش، سرولوژی
  مولکولی

 -تعاملی سخنرانی

 -پرسش و پاسخ -فیلم
PBL 

ارائه  -آزمون شفاهی

 تکالیف

دقیقه 26 بررسی میکروسکوپی و  میمستق شیآزما 
 ماکروسکوپی

 -تعاملی سخنرانی

 -پرسش و پاسخ -فیلم
PBL 
 یشگاهیآزما یتجربه

 ارائه -آزمون شفاهی

مشاهده -تکالیف  

دقیقه 26 انواع محیط کشت  کشت 
ی ساخت قارچی، نحوه
 محیط کشت

های ی کشت قارچنحوه
 ایمخمری و رشته

 -تعاملی سخنرانی

 -پرسش و پاسخ -فیلم

PBL- ی تجربه

 آزمایشگاهی

ارائه  -آزمون شفاهی

مشاهده -تکالیف  
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دقیقه 61 نقش هیستوپاتولوژی در  یستوپاتولوژیه 
های تشخیص عفونت

 قارچی

 -تعاملی سخنرانی

 -پرسش و پاسخ -فیلم
PBL 

 ارائه -آزمون شفاهی

 تکالیف

در  سرولوژینقش  یمولکول هایروش ،یسرولوژ دقیقه 26
 هایعفونت صیتشخ
های ، انواع روشیقارچ

ی متداول در مولکول
های تشخیص عفونت

 قارچی

 -تعاملی سخنرانی

 -خپرسش و پاس -فیلم
PBL 

ارائه  -آزمون شفاهی

سمینار -تکالیف  

تهیه محیط کشت حاوی قارچ  دقیقه 16

 توسط دانشجویان

 طیرشد قارچ در مح
 سابورو دکستروز آگار

 مشاهده ی آزمایشگاهیتجربه

 

 
 

 :چهارم اهداف رفتاری جلسه

 رود: یانتظار م ریدرس از فراگ انیدر پا

  .دیذکر نما را ی اسالید کالچری تهیهنحوه -

 ی این روش کشتی را در آزمایشگاه قارچ شناسی شرح دهد. هدف از استفاده -

 را زیر میکروسکوپ تجزیه و تحلیل نماید. از اسالید کالچر الم تهیه شده  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 ان)دقیقه(مدت زم

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

الم  یروش کشت قارچها رو قهیدق 06

 کالچر( دی)اسال

 هدف استفاده از یبررس

ر د یکشت کیتکن نیا

  ها،قارچ صیتشخ

 دیاسالی تهیهآموزش 

 کالچر

-تعاملی سخنرانی

 -فیلم -پرسش و پاسخ
PBL-  
ی آزمایشگاهیتجربه  

 

 مشاهده

 

 :پنجماهداف رفتاری جلسه 

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

  .دیذکر نما را شگاهیمخمرها در آزما یصیتشخ یارهایمع -
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 را نام ببرد.  یمهم در پزشک یمخمرها -

 . تشخیص دهد کروسکوپیم ریدر زرا تولید شده توسط مخمر ی زایا لوله -

 . دهد تشخیصدر زیر میکروسکوپ  را کالمیدوسپور -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

معیارهای تشخیصی  تشخیص مخمرها قهیدق 36
مخمرها در آزمایشگاه، 
بررسی مخمرهای مهم 
در پزشکی، تست تولید 
-کالمیدوسپور، تست لوله

ی زایا، تست تولید 
 آز،کپسول، تست اوره

تست فنل اکسیداز، 
  کشت کروم آگار طیمح

 -تعاملی سخنرانی

 -فیلم -پرسش و پاسخ

 -PBL -تکلیف

 سمینار

 -فارائه تکالی -کوئیز

 شفاهی

هدف استفاده از  یبررس ی زایاتست لوله دقیقه 26
تست  آموزش  ،تست نیا

 ی زایالوله

 مشاهده آزمایشگاهی یتجربه

هدف استفاده از  یسبرر دوسپوریکالم دیتست تول دقیقه 26
تست،  آموزش تست  نیا

 تولید کالمیدوسپور

 مشاهده آزمایشگاهی یتجربه

 

 :ششماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 های مورد بررسی را شرح دهد.  قارچ یمشخصات ماکروسکوپ -

 های مورد بررسی را شرح دهد.  قارچ یکروسکوپیم مشخصات -

 را بیان نماید.   یمورد بررس یهاقارچ یپزشک تیاهم -

 . تشخیص دهدهای مورد بررسی را میکروسکوپی قارچاز نظر  -
  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس 6جلسه
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 مدت زمان)دقیقه(

ی هابررسی الم ساپروفیت قهیدق 26
 (1) فرصت طلب

و  یمشخصات کلن
 تیو اهم ینیزبیر

 یهاقارچ یپزشک
 فرصت طلب تیساپروف

(1) 

 -تعاملی سخنرانی

 -فیلم -پرسش و پاسخ

PBL- سمینار 

ارائه  -یآزمون شفاه

فیتکال  

های بررسی الم ساپروفیت قهیدق 16
 (1)فرصت طلب 

و  یمشخصات کلن
 یهاقارچ ینیزبیر

 فرصت طلب تیساپروف
(1) 

کار گزارش  ی آزمایشگاهیتجربه  

 

 :هفتمف رفتاری جلسه اهدا

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 های مورد بررسی را شرح دهد.  قارچ یمشخصات ماکروسکوپ -

 های مورد بررسی را شرح دهد.  قارچ یکروسکوپیم مشخصات -

 را بیان نماید.   یمورد بررس یهاقارچ یپزشک تیاهم -

 هد. های مورد بررسی را تشخیص داز نظر میکروسکوپی قارچ -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ی هابررسی الم ساپروفیت قهیدق 26
 (2) فرصت طلب

و  یمشخصات کلن
 تیو اهم ینیزبیر

 یهاقارچ یپزشک
فرصت طلب  تیساپروف

(2) 

 -تعاملی سخنرانی

 -فیلم -پرسش و پاسخ

PBL- سمینار 

ارائه  -ین شفاهآزمو

فیتکال  

های بررسی الم ساپروفیت قهیدق 16
 (2) طلب فرصت

و  یمشخصات کلن
 یهاقارچ ینیزبیر

 فرصت طلب تیساپروف
(2) 

کار گزارش  ی آزمایشگاهیتجربه  
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 :مهشتاهداف رفتاری جلسه 

 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 سی را شرح دهد.  های مورد بررقارچ یمشخصات ماکروسکوپ -

 های مورد بررسی را شرح دهد.  قارچ یکروسکوپیم مشخصات -

 را بیان نماید.   یمورد بررس یهاقارچ یپزشک تیاهم -

 های مورد بررسی را تشخیص دهد. از نظر میکروسکوپی قارچ -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 زشیابيار ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ی هابررسی الم ساپروفیت قهیدق 26
 (3) فرصت طلب

و  یمشخصات کلن
 تیو اهم ینیزبیر

 یهاقارچ یپزشک
 فرصت طلب تیساپروف

(3) 

 -تعاملی سخنرانی

 -فیلم -پرسش و پاسخ

PBL- سمینار 

ارائه  -یآزمون شفاه

فیتکال  

های بررسی الم ساپروفیت قهیدق 16
 (3) طلب فرصت

و  یمشخصات کلن
 یهارچقا ینیزبیر

فرصت طلب  تیساپروف
(3) 

کار گزارش  ی آزمایشگاهیتجربه  

 
 

 :همنهداف رفتاری جلسه ا

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 های مورد بررسی را شرح دهد.  قارچ یمشخصات ماکروسکوپ -

 های مورد بررسی را شرح دهد.  قارچ یکروسکوپیم مشخصات -

 را بیان نماید.   یمورد بررس یهاقارچ یپزشک تیاهم -

 های مورد بررسی را تشخیص دهد. از نظر میکروسکوپی قارچ -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

و  یمشخصات کلن هابررسی الم درماتوفیت قهیدق 26
 تیو اهم ینیزبیر

 هادرماتوفیت یپزشک

 -تعاملی سخنرانی

 -فیلم -پرسش و پاسخ

PBL- سمینار 

ارائه  -یآزمون شفاه

فیتکال  
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و  یمشخصات کلن هابررسی الم درماتوفیت قهیدق 16
 هادرماتوفیت ینیزبیر

کار گزارش  ی آزمایشگاهیتجربه  

 

 

 :همداهداف رفتاری جلسه 

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 گروفایتس را زیر میکروسکوپ تشخیص دهد. موی سوراخ شده توسط ترایکوفایتون منتا -

 درماتوفیت جدا شده از خاک را زیر میکروسکوپ تشخیص دهد.  -

  یا عدم تولید رنگدانه تمیز دهد.   دیولت اساس بر را آگار لیکورن م طیبرنج و مح یدانه طیمح از شده جدا تیدرماتوف -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب ضوع درسمو

ست سوراخ کردن مو توسط ت قهیدق 36
 هادرماتوفیت

تست سوراخ کردن مو 

 هاتیتوسط درماتوف

 مشاهده ی آزمایشگاهیتجربه

دقیقه 36 های جداسازی درماتوفیت 

 دوست از خاک خاک

 هایتیدرماتوف یجداساز

 کخا از دوستخاک

 مشاهده ایشگاهیی آزمتجربه

هفففا روی کشفففت درماتوفیفففت دقیقه 36

ی بففرنج و محففیط محففیط دانففه

کورن میفل آگفار بفرای تولیفد     

 رنگدانه 

ها روی کشت درماتوفیت
ی برنج و محیط دانه

محیط کورن میل آگار 
 برای تولید رنگدانه

 مشاهده ی آزمایشگاهیتجربه

 

 :دهمياز اهداف رفتاری جلسه

 از فراگیر انتظار می رود: رسایان ددر پ

 های مورد بررسی را شرح دهد.  قارچ یمشخصات ماکروسکوپ -

 های مورد بررسی را شرح دهد.  قارچ یکروسکوپیم مشخصات -

 را بیان نماید.   یمورد بررس یهاقارچ یپزشک تیاهم -

 های مورد بررسی را تشخیص دهد. از نظر میکروسکوپی قارچ -

 ی مطالبهبندی ارائجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ارائه  -یآزمون شفاه -تعاملی سخنرانیو  یمشخصات کلن یبررسفرصت  یهاقارچ الم یبررس قهیدق 26



 آفـرينبه نام خـداوند جـان 

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 تیو اهم ینیزبیر یقیطلب و پاتوژن حق

فرصت  یهاقارچ یپزشک

 یقیطلب و پاتوژن حق

 -فیلم -پرسش و پاسخ

PBL- مینارس 

فیتکال  

فرصت  یهاقارچبررسی الم  قهیدق 16
 یقیطلب و پاتوژن حق

 یهاقارچبررسی الم 
فرصت طلب و پاتوژن 

 یقیحق

کار گزارش  ی آزمایشگاهیتجربه  

 

 

 :دهمدواز اهداف رفتاری جلسه

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 را شرح دهد.  در بافت  های مورد بررسیقارچ یکروسکوپیم مشخصات -

 را بیان نماید.   یمورد بررس یهاقارچ یپزشک تیاهم -

 را تشخیص دهد.  در بافت های مورد بررسی از نظر میکروسکوپی قارچ -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 12جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

شخصات م یبررس بافتی هایالم یبررس قهیدق 26

های مورد قارچ ینیزبیر

 های بافتیبررسی در الم

 -تعاملی سخنرانی

 -فیلم -پرسش و پاسخ

PBL- سمینار 

ارائه  -یآزمون شفاه

فیتکال  

مشخصات  یبررس بافتی هایالم یبررس قهیدق 16

های مورد قارچ ینیزبیر

 های بافتیبررسی در الم

کار گزارش  ی آزمایشگاهیتجربه  

 

 :دهمیزس اهداف رفتاری جلسه

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 .  دیرا ذکر نماهای قارچی های مولکولی رایج در تشخیص عفونتروشانواع  -

 .دینما انیب را (PCRمراز ) یپل ایرهیواکنش زنجکاربرد  -

 دهد. شرحرا  PCRمراحل  -

 .را نام ببرد اهدر قارچ ییدارو تیانواع تست حساس -

 دهد. حیرا توضبراث  شنلویکرودایم تیتست حساس -

 



 آفـرينبه نام خـداوند جـان 

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 16 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 صیدر تشخ یمولکول یهاروش قهیدق 51
 یعوامل قارچ

 یمولکول یهاروشانواع 
عوامل  صیدر تشخ

 یارهیواکنش زنجی، قارچ
 (PCR) مراز یپل

PCR  و کاربردها ،
 PCRمراحل 

 

 -تعفففاملی سفففخنرانی

 -فیلم -پرسش و پاسخ

PBL- سمینار 

ارائه  -آزمون شفاهی

 تکالیف
 

های حساسفیت داروهفای   تست دقیقه 51

 ضدقارچی  

انواع تست حساسیت 
ها، تست دارویی در قارچ

حساسیت میکرودایلوشن 
 براث

 -تعفففاملی سفففخنرانی

 -پرسففففش و پاسففففخ

PBL- سمینار 

ارائه  -آزمون شفاهی

 تکالیف

 
 

 

 

 بي نهايي:ارزشیا

به همراه (، مشاهدهگزارش کار و  ارائه -فیارائه تکال -کوئیز -یآزمون شفاهارزشیابی نهایی در این درس ترکیبی از ارزشیابی مستمر )

 ( می باشد.به صورت تئوری و عملی )آزمون پایان ترم پایانیارزشیابی 
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