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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:

 میکروب شناسي عموميیش نیاز: پ   تئورینوع واحد:   2تعداد واحد:  پزشکي   قارچ شناسي نام درس:

  سالن شهید سلطانيمکان برگزاری:                 8-01:ساعت      شنبه يک برگزاری کالس: روززمان 

  افسانه واعظيدکتر مسئول درس:                                                                 نفر 39 تعداد دانشجويان:

  

 افسانه واعظيدکتر  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

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

 مارانیب، یروپننوت، یدچار سوختگ مارانیعالوه باز آن جمله است. به فیالطعیوس یهاکیوتیب یاز 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 ای مستعدکننده و نحوههای زمینهتظاهرات بالینی بیماران، بیماری های قارچی،عفونتضمن شناخت شگاهی، رشته علوم آزمای

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

 را داشته باشند. ،یقارچ

 
 (است  ن هدف بینابیني طرح دورههما) :يهدف کل

بترای   مستتعدکننده  یانهیزم یهایماریب ماران،یب ینیتظاهرات بال، ییو احشا یجلد ،یجلد ریز ،یسطح یقارچ یهاعفونتآشنایی با 

شتده   یآماده ساز یهانمونه صیتشخو  یریگنمونه ینحوههای مورد بررسی، -های تشخیصی عفونت-روش، های قارچیابتال به عفونت

 ذکر شده.    یقارچ یهایماریدرمان بمختصرا و  یاز نظر عناصر قارچ

 

 :اولجلسه  یاهداف رفتار

 :رود یانتظار م ریدرس از فراگ انیپا در

 یمثل جنس دیتول ،ییغذا اجاتیاحت رشد، ،سلولی ساختمان ،یولوژیب ها،قارچ یکل اتیخصوص شامل یقارچ شناس اتیکل -

 دهد. حیرا توض یجنس ریغ و

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 0جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

در  یمختصتتر حیتوضتت قارچ ها یکل اتیخصوص قهیدق 11

قتارچ در   گتاه یجامورد 

موجودات  یطبقه بند

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

-ارائه تکلیف -گروهی

 آزمون شفاهی
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در  یحاتیتوضتت ،زنتتده

علتم   یخچته یمورد تار

انتتواع  ،یقتتارچ شناستت

 یهتتتا و نحتتتوهقتتتارچ

 آنها یبند میتقس

PBL 

 یستتاختمان ستتلولو  یولتتوژیب قهیدق 06

مثتتل  دیتتتولهتتا، رشتتد، قتتارچ

 ینحتوه و  یجنس ریغ و یجنس

 هاقارچ یستیز طیو شرا هیتغذ

توضیح اجمالی در 
ساختار سلولی  مورد 
 یوارهید، هاقارچ
، اهقارچ یسلول

غشا ، وارهیعملکرد د
ا،  و عملکرد غش یسلول
نقش و عملکرد  یبررس

 یهاارگانل ریسا
 یساختار سلولی، سلول
 یمورفولوژ، اهقارچ
ها، رشد کپک، هاقارچ

انواع  ،یومیلیسیم
انواع اسپور ، ومیلیسیم

، انواع اسپور هادر قارچ
جنسی، انواع اسپور 
غیرجنسی، تندش 

 یهاروشاسپور، 
، هاقارچ در ریتکث

ها، هایف کاذب، مخمر
و  یواقع فیتفاوت ها

 یهاقارچ، کاذب فیها
-یدا ای یدوشکل

هسته و ک، یمورف
ای در تقسیمات هسته

ستک، ها، هقارچ
تقسیم میتوز و میوز 

و احتیاجات  هادر قارچ
 هاای قارچتغذیه

 

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

-ارائه تکلیف -گروهی
PBL 

یآزمون شفاه  
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بحث و گفتگو با دانشجویان در  دقیقه 11

 مورد مباحث طرح شده

یآزمون شفاه بحث گروهی -  

 

 

 دوم: جلسه یاهداف رفتار

 :رود یانتظار م ریدرس از فراگ انیپا در

  .دیذکر نما را سطحی های قارچیعفونت انواع -

 بیان نماید. را در بیماران سطحی های قارچیی ابتال به عفونتکنندهفاکتورهای مستعد -

 دهد. حیرا توض سطحی های قارچینی بیماران مبتال به انواع عفونتتظاهرات بالی -

 .بیان نمایدرا  سطحی های قارچیهای تشخیصی در عفونتانواع روش -

 .دهد حیرا توضکننده به آزمایشگاه گیری از بیماران مراجعهی نمونهنحوه -

  دهد. حیضرا توهای بیماران ی آماده سازی نمونهنحوه -

 .دینما لیو تح هیرا تجزارائه شده در کالس  سیک ی تشخیصنحوه ،یانهیزم یماریو ب ماریب ینیتوجه به تظاهرات بال با -
 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 یهایماریب فیتعر  یسطح یقارچ یهایماریب قهیدق 11
انواع ی،  سطح یقارچ

 یقارچ یهایماریب
 یسطح

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -سمینار

ارائه  -آزمون شفاهی

 تکالیف

عامل، عالئم  ف،یتعر کالریورس سیازیتریپ دقیقه 26
 صیتشخ ،ینیبال

و درمان   یشگاهیآزما
 سیازیتریپ یماریب

 کالریورس

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -سمینار

ارائه  -آزمون شفاهی

 تکالیف

عامل، عالئم  ف،یتعر گرایآ ننهیت دقیقه 11
 صیتشخ ،ینیبال

و درمان   یشگاهیآزما
 گرایآ ننهیت یماریب

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -سمینار

ارائه  -آزمون شفاهی

 تکالیف
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، عالئم ، عاملفیتعر درایپ دقیقه 11
 صیتشخ ،ینیبال

و درمان   یشگاهیآزما
 درایپ یماریب

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -سمینار

 ارائه -آزمون شفاهی

 تکالیف

عالئم  ،، عاملفیتعر تراسمایار دقیقه 16
 صیتشخ ،ینیبال

مان  و در یشگاهیآزما
 تراسمایار یماریب

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -سمینار

 ارائه -آزمون شفاهی

 تکالیف

بحث گروهی، تجزیه و  - تفسیر کیس مطرح شده   دقیقه 11

تحلیل کیس مورد 

ی نظر و توضیح نحوه

 تشخیص

 آزمون شفاهی

 

 

 :سوماهداف رفتاری جلسه 

 :رود یانتظار م ریز فراگدرس ا انیپا در

  .دیذکر نما را سطحی های قارچیعفونت انواع -

 را در بیماران بیان نماید. سطحی های قارچیی ابتال به عفونتکنندهای مستعدفاکتوره -

 دهد. حیرا توض سطحی های قارچینی بیماران مبتال به انواع عفونتتظاهرات بالی -

 .بیان نمایدرا  سطحی چیهای تشخیصی در عفونت های قارانواع روش -

 .دهد حیرا توضکننده به آزمایشگاه گیری از بیماران مراجعهی نمونهنحوه -

  دهد. حیرا توضهای بیماران ی آماده سازی نمونهنحوه -

 .دینما لیو تح هیرا تجزارائه شده در کالس  سیک ی تشخیصنحوه ،یانهیزم یماریو ب ماریب ینیتوجه به تظاهرات بال با -

 

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

عامل، عالئم  ف،یتعر سیالریآگز سیکوزیکومایاتر قهیدق 11
 صیتشخ ،ینیبال

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

ارائه  -آزمون شفاهی

 تکالیف
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و درمان   یشگاهیآزما
 سیکوزیکومایاتر یماریب

 سیالریآگز
 

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -سمینار

دقیقه 11 ، عالئم ، عاملفیتعر سیکوزیاتوما 
 صیتشخ ،ینیبال

و درمان   یشگاهیآزما
  سیکوزیاتوما یماریب

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -سمینار

 ارائه -آزمون شفاهی

 تکالیف

دقیقه 11 ، عالئم ، عاملفیتعر  سیوزکیکراتوما 
 صیتشخ ،ینیبال

و درمان   یشگاهیآزما
 سیکوزیکراتوما یماریب

 

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -سمینار

ارائه  -آزمون شفاهی

 تکالیف

دقیقه 11 ، عالئم ، عاملفیتعر سیلوزیدرماتوف 
 صیتشخ ،ینیبال

و درمان   یشگاهیآزما
  سیلوزیدرماتوف یماریب

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -سمینار

 ارائه -آزمون شفاهی

 تکالیف

، عالئم ، عاملفیتعر سیزیکراتوال تدیپ دقیقه 11
 صیتشخ ،ینیبال

 و درمان یشگاهیآزما
 سیزیکراتوال تدیپ

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -مینارس

ارائه  -آزمون شفاهی

 تکالیف

بحث گروهی، تجزیه و  - تفسیر کیس مطرح شده   دقیقه 11

تحلیل کیس مورد 

ی نظر و توضیح نحوه

 تشخیص

 آزمون شفاهی

 

 
 

 :چهارم اهداف رفتاری جلسه

 رود: یانتظار م ریدرس از فراگ انیدر پا

  .دیذکر نما را جلدی های قارچیعفونت انواع -

 را در بیماران بیان نماید. جلدی های قارچیی ابتال به عفونتکنندهای مستعدفاکتوره -

 دهد. حیرا توض جلدی های قارچینی بیماران مبتال به انواع عفونتتظاهرات بالی -
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 .بیان نمایدرا  جلدی های قارچیهای تشخیصی در عفونتانواع روش -

 .دهد حیرا توضشگاه کننده به آزمایگیری از بیماران مراجعهی نمونهنحوه -

  دهد. حیرا توضهای بیماران ی آماده سازی نمونهنحوه -

 .دینما لیو تح هیرا تجزارائه شده در کالس  سیک ی تشخیصنحوه ،یانهیزم یماریو ب ماریب ینیتوجه به تظاهرات بال با -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 یهایماریب فیتعر یجلد یقارچ یهایماریب قهیدق 11

 ی جلد یقارچ

 

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -سمینار

ارائه  -آزمون شفاهی

 تکالیف

دقیقه 26  فیتعری، کچل فیتعر درماتوفیتوزیس  

-میها وتقستیدرماتوف

 یاکولوژ، هاآن یبند

انواع ، هاتیماتوفدر

 هایکچل

 

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -سمینار

ارائه  -آزمون شفاهی

 تکالیف

دقیقه 11 عامل، عالئم  ف،یتعر کچلی سر و ریش 

 صیو  تشخ ینیبال

سر  یو انواع کچل یافتراق

 شیر یو کچل

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

 -ه تکلیفارائ -گروهی

 PBL -سمینار

ارائه  -آزمون شفاهی

 تکالیف

دقیقه 26 عامل، عالئم  ف،یتعر ی رانکچلی کشاله 

 صیو تشخ ینیبال

کشاله  یکچل ،یافتراق

 ران

 

 

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -سمینار

ارائه  -آزمون شفاهی

 تکالیف

بحث گروهی، تجزیه و  - تفسیر کیس مطرح شده   دقیقه 11

تحلیل کیس مورد 

ی نظر و توضیح نحوه

 تشخیص

 آزمون شفاهی
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 :پنجماهداف رفتاری جلسه 

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

  .دیذکر نما را جلدی های قارچیعفونت انواع -

 .را در بیماران بیان نماید جلدی های قارچیی ابتال به عفونتکنندهفاکتورهای مستعد -

 دهد. حیرا توض جلدی های قارچینی بیماران مبتال به انواع عفونتتظاهرات بالی -

 .بیان نمایدرا  جلدی های قارچیهای تشخیصی در عفونتانواع روش -

 .دهد حیرا توضگیری از بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه ی نمونهنحوه -

  دهد. حیرا توضهای بیماران ی آماده سازی نمونهنحوه -

 .دینما لیو تح هیرا تجزارائه شده در کالس  سیک ی تشخیصنحوه ،یانهیزم یماریو ب ماریب ینیتوجه به تظاهرات بال اب -

  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

عامل، عالئم  ف،یتعر پا یکچل قهیدق 11
 صیو تشخ ینیبال

 پا یکچل یافتراق

  

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -سمینار

فارائه تکالی -کوئیز  

دقیقه 16 عامل، عالئم  ف،یتعر  دست یکچل 
 صیو تشخ ینیبال

 دست یکچل یافتراق
  

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -سمینار

فکالیارائه ت -کوئیز  

دقیقه 11 عامل، عالئم  ف،یتعر بدن یکچل 
 صیو تشخ ینیبال

بدن یکچل یافتراق  
  

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -سمینار

فارائه تکالی -کوئیز  

دقیقه 26 عامل، عالئم  ف،یتعر ناخن یکچل 

 صیو تشخ ینیبال

ناخن یکچل یافتراق  

 

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -و پاسخ پرسش

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -سمینار

فارائه تکالی -کوئیز  

دقیقه 11 تشخیص و درمان  

 درماتوفیتوزیس

 یشگاهیآزما صیتشخ

ها  یانواع کچل

( و سیتوزی)درماتوف

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

 -ارائه تکلیف -گروهی

فارائه تکالی -کوئیز  



 به نام خـداوند جـان آفـرين
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه
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 درمان 

 

 PBL -سمینار

بحث گروهی، تجزیه و  - فسیر کیس مطرح شده  ت دقیقه 11

تحلیل کیس مورد 

ی نظر و توضیح نحوه

 تشخیص

 آزمون شفاهی

 

 :ششماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

  .دیذکر نما را جلدیزیر های قارچیعفونت انواع -

 را در بیماران بیان نماید. جلدیزیر های قارچیی ابتال به عفونتکنندهفاکتورهای مستعد -

 دهد. حیرا توض جلدیزیر های قارچینی بیماران مبتال به انواع عفونتتظاهرات بالی -

 .بیان نمایدرا  جلدیزیر های قارچیهای تشخیصی در عفونتانواع روش -

 .دهد حیرا توضکننده به آزمایشگاه گیری از بیماران مراجعهی نمونهنحوه -

  دهد. حیرا توضهای ارسالی به آزمایشگاه های بیماران و نمونهنهسازی نموی آمادهنحوه -

 .دینما لیو تح هیرا تجزارائه شده در کالس  سیک ی تشخیصنحوه ،یانهیزم یماریو ب ماریب ینیتوجه به تظاهرات بال با -
  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي س ی تدريشیوه رئوس مطالب موضوع درس

 یهایماریب فیتعر یجلد ریز یقارچ یهایماریب قهیدق 11
 ،یجلد ریز یقارچ
 یقارچ یهایماریب انواع

  یجلد ریز

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -سمینار

ارائه  -آزمون شفاهی

 تکالیف

دقیقه 26 انواع فرم ها،  ف،یتعر ستومایما 
مستعد  طیعامل، شرا

 ،ینیکننده، عالئم بال
 ،یافتراق صیتشخ
و  یشگاهیآزما صیتشخ

  ستومایما یماریدرمان ب

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -سمینار

ارائه  -آزمون شفاهی

 تکالیف

دقیقه 26 انواع فرم ها،  ف،یتعر سیکوزیاسپوتر 
مستعد  طیعامل، شرا

 ،ینیکننده، عالئم بال

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

ارائه  -آزمون شفاهی

 تکالیف



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 ،یافتراق صیتشخ
و  یشگاهیآزما صیتشخ

 یماریدرمان ب
 سیکوزیسپوترا

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -سمینار

دقیقه 11 عامل، عالئم  ف،یعرت سیکوزیکروموبالستوما 

 صیو تشخ ینیبال

 صیتشخ ،یافتراق

و درمان  یشگاهیآزما

 یرمایب

  سیکوزیکروموبالستوما

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -سمینار

ارائه  -آزمون شفاهی

 تکالیف

بحث گروهی، تجزیه و  - تفسیر کیس مطرح شده   دقیقه 11

تحلیل کیس مورد 

ی نظر و توضیح نحوه

 تشخیص

 آزمون شفاهی

 

 :هفتماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 .  دیرا ذکر نما یرجلدیز یقارچ یهاانواع عفونت -

 .دینما انیب مارانیرا در ب یرجلدیز یقارچ یهاابتال به عفونت یکنندهمستعد یفاکتورها -

 دهد. حیرا توض یرجلدیز یقارچ یهامبتال به انواع عفونت مارانیب ینیبال تظاهرات -

 .دینما انیرا ب یرجلدیز یقارچ یهاونتدر عف یصیتشخ یهاروش انواع -

 دهد. حیرا توض شگاهیکننده به آزمامراجعه مارانیاز ب یریگنمونه ینحوه -

 دهد.   حیرا توض شگاهیبه آزما یارسال یهاو نمونه مارانیب یهانمونه یسازآماده ینحوه -

 .دینما لیو تح هیرا تجزارائه شده در کالس  سیک ی تشخیصنحوه ،یانهیزم یماریو ب ماریب ینیتوجه به تظاهرات بال با -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

تعریف، عامل، عالئم  سیکوزیلوبوما قهیدق 11
بالینی، تشخیص افتراقی، 

 تشخیص آزمایشگاهی و
درمان بیماری 
  لوبومایکوزیس

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -سمینار

ارائه  -آزمون شفاهی

 تکالیف



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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دقیقه 11 تعریف، عامل، عالئم  سیوزینوسپوریر 
بالینی، تشخیص افتراقی، 
تشخیص آزمایشگاهی و 

درمان بیماری 
 رینوسپوریوزیس

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -سمینار

ارائه  -آزمون شفاهی

 تکالیف

دقیقه 11 ، عامل، عالئم تعریف سیکوزیفومیفائوها 
بالینی، تشخیص افتراقی، 
تشخیص آزمایشگاهی و 

درمان بیماری 
 فائوهایفومیکوزیس

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -سمینار

ارائه  -آزمون شفاهی

 تکالیف

دقیقه 26 ، عامل، عالئم تعریف سیکوزیانتموفتوروما 
بالینی، تشخیص افتراقی، 
تشخیص آزمایشگاهی و 

درمان بیماری 
 انتموفتورومایکوزیس

 

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -سمینار

ارائه  -آزمون شفاهی

 تکالیف

بحث گروهی، تجزیه و  - تفسیر کیس مطرح شده   دقیقه 11

حلیل کیس مورد ت

ی نظر و توضیح نحوه

 تشخیص

 آزمون شفاهی

 

 :هشتماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسن ددر پایا  

 .  دیرا ذکر نما های حقیقیاحشایی با عامل پاتوژن یقارچ یهاانواع عفونت -

 را بیان نماید.   و فرصت طلب یقیپاتوژن حق یهااز قارچ یناش ییاحشا یقارچ یهایماریب یهاتفاوت -

 .دینما انیب مارانیرا در ب ییاحشا یقارچابتال به  یکنندهمستعد یفاکتورها -

 دهد. حیرا توض یقیحق یهابا عامل پاتوژن ییاحشا یقارچ یهاعفونتمبتال به انواع  مارانیب ینیبال تظاهرات -

 .دینما انیرا ب یقیحق یهابا عامل پاتوژن ییاحشا یقارچ یهاعفونتدر  یصیتشخ یهاروش انواع -

 دهد. حیرا توض شگاهیکننده به آزمامراجعه مارانیاز ب یریگنمونه ینحوه -

 دهد.   حیرا توض شگاهیبه آزما یارسال یهاو نمونه مارانیب یهانمونه یسازآماده ینحوه -

 .دینما لیو تح هیرا تجزارائه شده در کالس  سیک ی تشخیصنحوه ،یانهیزم یماریو ب ماریب ینیتوجه به تظاهرات بال با -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب درسموضوع  8جلسه
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 مدت زمان)دقیقه(

 ییاحشا یقارچ یهایماریب قهیدق 26
پاتوژن  یهااز قارچ یناش

 یقیحق

های تعریف بیماری
ناشی  قارچی احشایی

های پاتوژن از قارچ
های تفاوتحقیقی، 
های قارچی بیماری

احشایی ناشی از 
های پاتوژن قارچ

حقیقی و فرصت 
-یماریطلب، انواع ب

  قارچی احشاییهای 

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -سمینار

ارائه  -آزمون شفاهی

 تکالیف

دقیقه 26 تعریف، عامل، عالئم  سیستوپالسموزیه 
بالینی، تشخیص افتراقی، 
تشخیص آزمایشگاهی و 

درمان بیماری 
 هیستوپالسموزیس

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

 -ارائه تکلیف -یگروه

 PBL -سمینار

ارائه  -آزمون شفاهی

 تکالیف

دقیقه 26 تعریف، عامل، عالئم  سیکوزیبالستوما 
بالینی، تشخیص افتراقی، 
تشخیص آزمایشگاهی و 

درمان بیماری 
 بالستومایکوزیس

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -سمینار

ارائه  -آزمون شفاهی

یفتکال  

بحث گروهی، تجزیه و  - تفسیر کیس مطرح شده   دقیقه 26

تحلیل کیس مورد 

ی نظر و توضیح نحوه

 تشخیص

 آزمون شفاهی

 

 :نهماهداف رفتاری جلسه 
 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ترممیانآزمون  - - ترمآزمون میان قهیدق 41  

 

 :همدهداف رفتاری جلسه ا
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از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 .  دیرا ذکر نما های حقیقیاحشایی با عامل پاتوژن یقارچ یهاانواع عفونت -

 .دینما انیب مارانیرا در ب ییاحشا یقارچابتال به  ینندهکمستعد یفاکتورها -

 دهد. حیرا توض یقیحق یهابا عامل پاتوژن ییاحشا یقارچ یهاعفونتمبتال به انواع  مارانیب ینیبال تظاهرات -

 .دینما انیرا ب یقیحق یهابا عامل پاتوژن ییاحشا یقارچ یهاعفونتدر  یصیتشخ یهاروش انواع -

 دهد. حیرا توض شگاهیکننده به آزمامراجعه مارانیاز ب یریگنمونه ینحوه -

 دهد.   حیرا توض شگاهیبه آزما یارسال یهاو نمونه مارانیب یهانمونه یسازآماده ینحوه -

 .دینما لیو تح هیرا تجزارائه شده در کالس  سیک ی تشخیصنحوه ،یانهیزم یماریو ب ماریب ینیتوجه به تظاهرات بال با -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 01جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

تعریف، عامل، عالئم  سیکوزیدومایوئیدیکوکس قهیدق 26
بالینی، تشخیص افتراقی، 
تشخیص آزمایشگاهی و 

مان بیماری در
 کوکسیدیوئیدومایکوزیس

 -تعاملی سخنرانی

 -پرسش و پاسخ

ئه ارا -بحث گروهی

 -سمینار -تکلیف
PBL 

ارائه  -آزمون شفاهی

 تکالیف

دقیقه 26 ی، تعریف، عامل، عالئم بالین سیکوزیدومایوئیدیپاراکوکس 

ص تشخیص افتراقی، تشخی

 آزمایشگاهی و درمان بیماری

زیسپاراکوکسیدیوئیدومایکو  

 -تعاملی سخنرانی

 -پرسش و پاسخ

ارائه  -بحث گروهی

 -سمینار -تکلیف
PBL 

ارائه  -هیآزمون شفا

 تکالیف

بحث گروهی، تجزیه  - تفسیر کیس مطرح شده   دقیقه 11

و تحلیل کیس مورد 

ی نظر و توضیح نحوه

 تشخیص

 آزمون شفاهی

 

 

 :هميازداهداف رفتاری جلسه 

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 .  دیرا ذکر نمافرصت طلب  یهااز قارچ یناشاحشایی  یقارچ یهاانواع عفونت -

 .دینما انیب مارانیرا در ب هااین نوع از عفونتابتال به  یکنندهمستعد یفاکتورها -

 دهد. حیرا توضفرصت طلب  یهااز قارچ یناش ییاحشا یقارچ یهاعفونتمبتال به انواع  مارانیب ینیبال تظاهرات -

 .دینما انیب راهای فرصت طلب قارچبا عامل  ییاحشا یقارچ یهاعفونتدر  یصیتشخ یهاروش انواع -
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 دهد. حیرا توض شگاهیکننده به آزمامراجعه مارانیاز ب یریگنمونه ینحوه -

 دهد.   حیرا توض شگاهیبه آزما یارسال یهاو نمونه مارانیب یهانمونه یسازآماده ینحوه -

 .دینما لیو تح هیزرا تجارائه شده در کالس  سیک ی تشخیصنحوه ،یانهیزم یماریو ب ماریب ینیتوجه به تظاهرات بال با -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 00جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 ییاحشا یقارچ یهایماریب قهیدق 11
 فرصت طلب یهااز قارچ یناش

 یهایماریب فیتعر

از  یناش ییاحشا یقارچ

 ،فرصت طلب یهاقارچ

 یقارچ یهایماریانواع ب

-ناشی از قارچ ییحشاا

 های فرصت طلب

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -سمینار

ارائه  -آزمون شفاهی

 تکالیف

دقیقه 06 عامل، عالئم  ف،یعرت آسپرژیلوزیس  

 ،یافتراق صیتشخ ،ینیبال

و  یشگاهیآزما صیتشخ

 یقارچ یماریدرمان ب

  سیلوزیآسپرژ

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -رسش و پاسخپ

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -سمینار

ارائه  -آزمون شفاهی

 تکالیف

بحث گروهی، تجزیه و  - تفسیر کیس مطرح شده   دقیقه 11

تحلیل کیس مورد 

ی نظر و توضیح نحوه

 تشخیص

 آزمون شفاهی

 

 :دهمدواز اهداف رفتاری جلسه

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 .  دیرا ذکر نمافرصت طلب  یهااز قارچ یناشاحشایی  یقارچ یهاانواع عفونت -

 .دینما انیب مارانیرا در ب هااین نوع از عفونتابتال به  یکنندهمستعد یفاکتورها -

 دهد. حیرا توضفرصت طلب  یهااز قارچ یناش ییاحشا یقارچ یهاعفونتمبتال به انواع  مارانیب ینیبال تظاهرات -

 .دینما انیرا بهای فرصت طلب قارچبا عامل  ییاحشا یقارچ یهاعفونتدر  یصیتشخ یهاروش انواع -

 دهد. حیرا توض شگاهیکننده به آزمامراجعه مارانیاز ب یریگنمونه ینحوه -

 دهد.   حیرا توض شگاهیبه آزما یارسال یهاو نمونه مارانیب یهانمونه یسازآماده ینحوه -

 .دینما لیو تح هیارائه شده در کالس را تجز سیک ی تشخیصنحوه ،یانهیزم یماریبو  ماریب ینیتوجه به تظاهرات بال با -



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 02جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 ییاحشا یقارچ یهایماریب قهیدق 11
 فرصت طلب یهااز قارچ یناش

 یهایماریب فیتعر

از  یناش ییحشاا یقارچ

 ،فرصت طلب یهاقارچ

 یقارچ یهایماریانواع ب

-ناشی از قارچ ییاحشا

 های فرصت طلب

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -سمینار

ارائه  -آزمون شفاهی

 تکالیف

دقیقه 06 عامل، عالئم  ف،یعرت کاندیدیازیس 

 ،یافتراق صیتشخ ،ینیبال

و  یگاهشیآزما صیتشخ

 یقارچ یماریدرمان ب

  کاندیدیازیس

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -سمینار

ارائه  -آزمون شفاهی

 تکالیف

بحث گروهی، تجزیه و  - تفسیر کیس مطرح شده   دقیقه 11

تحلیل کیس مورد 

ی نظر و توضیح نحوه

 تشخیص

 آزمون شفاهی

 

 

 :دهمزسی اهداف رفتاری جلسه

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 .  دیرا ذکر نمافرصت طلب  یهاقارچاز  یناشاحشایی  یقارچ یهاانواع عفونت -

 .دینما انیب مارانیرا در ب هااین نوع از عفونتابتال به  یکنندهمستعد یفاکتورها -

 دهد. حیرا توضفرصت طلب  یهااز قارچ یشنا ییاحشا یقارچ یهاعفونتمبتال به انواع  مارانیب ینیبال تظاهرات -

 .دینما انیرا بهای فرصت طلب قارچبا عامل  ییاحشا یقارچ یهاعفونتدر  یصیتشخ یهاروش انواع -

 دهد. حیرا توض شگاهیکننده به آزمامراجعه مارانیاز ب یریگنمونه ینحوه -

 دهد.   حیرا توض شگاهیابه آزم یارسال یهاو نمونه مارانیب یهانمونه یسازآماده ینحوه -

 .دینما لیو تح هیارائه شده در کالس را تجز سیک ی تشخیصنحوه ،یانهیزم یماریو ب ماریب ینیتوجه به تظاهرات بال با -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان
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 03جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

عامل، عالئم  ف،یتعر موکورمایکوزیس قهیدق 06

 ،یافتراق صیتشخ ،ینیبال

و  یشگاهیآزما صیتشخ

 یقارچ یماریدرمان ب

فرصت طلب 

 موکورمایکوزیس

 -تعتتتاملی ستتتخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -سمینار

فارائه تکالی -کوئیز  

بحث گروهی، تجزیه و  - تفسیر کیس مطرح شده   دقیقه 11

تحلیل کیس مورد 

ی توضیح نحوه نظر و

 تشخیص

 آزمون شفاهی

 

 :دهمچهار اهداف رفتاری جلسه

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 .  دیرا ذکر نمافرصت طلب  یهااز قارچ یناشاحشایی  یقارچ یهاانواع عفونت -

 .دینما انیب مارانیرا در ب هااین نوع از عفونتابتال به  یکنندهمستعد یفاکتورها -

 دهد. حیرا توضفرصت طلب  یهااز قارچ یناش ییاحشا یقارچ یهاعفونتمبتال به انواع  مارانیب ینیبال تظاهرات -

 .دینما انیرا بهای فرصت طلب قارچبا عامل  ییاحشا یقارچ یهاعفونتدر  یصیتشخ یهاروش انواع -

 دهد. حیرا توض شگاهیکننده به آزمامراجعه مارانیاز ب یریگنمونه ینحوه -

 دهد.   حیرا توض شگاهیبه آزما یارسال یهاو نمونه مارانیب یهانمونه یسازآماده ینحوه -

 .دینما لیو تح هیارائه شده در کالس را تجز سیک ی تشخیصنحوه ،یانهیزم یماریو ب ماریب ینیتوجه به تظاهرات بال با -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

  04جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه طالبرئوس م موضوع درس

عامل، عالئم  ف،یتعر کریپتوکوکوزیس قهیدق 06

 ،یافتراق صیتشخ ،ینیبال

و  یشگاهیآزما صیتشخ

 یقارچ یماریدرمان ب

فرصت طلب 

 کریپتوکوکوزیس

 -تعتتتاملی ستتتخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -سمینار

ارائه  -آزمون شفاهی

 تکالیف
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بحث گروهی، تجزیه و  - تفسیر کیس مطرح شده   دقیقه 11

تحلیل کیس مورد 

ی نظر و توضیح نحوه

 تشخیص

 آزمون شفاهی

 

 :دهمپانز اهداف رفتاری جلسه

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 .  دیرا ذکر نمافرصت طلب  یهانادر با عامل قارچ یهاانواع عفونت -

 .دینما انیب مارانیرا در بفرصت طلب  یهانادر با عامل قارچ یهاعفونتابتال به  یدهکننمستعد یفاکتورها -

 دهد. حیرا توضفرصت طلب  یهانادر با عامل قارچ یهایماریبمبتال به انواع  مارانیب ینیبال تظاهرات -

 .دینما انیرا بفرصت طلب  یهانادر با عامل قارچ یقارچ یهاعفونتدر  یصیتشخ یهاروش انواع -

 دهد. حیرا توض شگاهیکننده به آزمامراجعه مارانیاز ب یریگونهنم ینحوه -

 دهد.   حیرا توض شگاهیبه آزما یارسال یهاو نمونه مارانیب یهانمونه یسازآماده ینحوه -

 .دینما لیو تح هیارائه شده در کالس را تجز سیک ی تشخیصنحوه ،یانهیزم یماریو ب ماریب ینیتوجه به تظاهرات بال با -

 

 ی مطالببندی ارائهل زمانجدو

  05 جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 ییاحشا یقارچ یهایماریب قهیدق 71
 فرصت طلب یهااز قارچ یناش

 نادر

عامل، عالئم  ف،یتعر

 ،یافتراق صیتشخ ،ینیبال

و  یشگاهیآزما صیتشخ

 یهایماریب ریدرمان سا

 یهاقارچنادر با عامل 

 فرصت طلب

 سودآلشریازیس

تاالرومایکوزیس)پنی 

 سیلیوزیس(

 اکتینومایکوزیس

 نوکاردیوزیس

 رودوتورولوزیس

 آدیاسپیرومایکوزیس

 ژئوتریکوزیس

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -سمینار

ارائه  -آزمون شفاهی

 تکالیف



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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ث گروهی، تجزیه و بح - تفسیر کیس مطرح شده   دقیقه 11

تحلیل کیس مورد 

ی نظر و توضیح نحوه

 تشخیص

 آزمون شفاهی

 

 :دهمشانز اهداف رفتاری جلسه

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 را ذکر نماید. یضدقارچ یانواع داروها -

 را بیان نماید.   یضدقارچ یمصرف داروها موارد -

 را تفسیر کند.   داروها نیعمل ا سمیمکان -

 را ذکر نماید.   داروها نیمصرف ا یهنحو -

 را توضیح دهد.   یضد قارچ یداروها یعوارض جانب -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

  06جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 یداروها یمعرف یضدقارچ یداروها قهیدق 06
مصرف  مواردی، ضدقارچ

ی، ضدقارچ یداروها
،  عمل داروها سمینمکا

 نیمصرف ا ینحوه
 یعوارض جانبا، داروه
 یضد قارچ یداروها

 -تعتتتاملی ستتتخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -سمینار

ارائه  -آزمون شفاهی

 تکالیف

بحث و گفتگو با دانشجویان در  دقیقه 11

 مورد مباحث طرح شده

 آزمون شفاهی یبحث گروه -

 

 :دهمهف ی جلسهاهداف رفتار

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 را توضیح دهد.  یو پزشک یوتکنولوژیب ست،یز طیها در محو اهمیت قارچ گاهیجا_ 

   را بیان نماید.   هاو مضرات قارچ دیفوا -

 را نام ببرد.   یقارچ یهانیکوتوکسیما -

 ها بر بدن را تفسیر نماید.  مکانیسم اثر مایکوتوکسین -

 را بیان نماید.   یقارچ یهاعفونت وعیو ش تیاهم -



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

  07جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ها و اهمیت قارچ گاهیجا ها در جوامع بشریاهمیت قارچ قهیدق 36
 ست،یز طیدر مح

ی، و پزشک یوتکنولوژیب
  هامضرات قارچ و دیفوا

 

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -سمینار

ارائه  -آزمون شفاهی

 تکالیف

دقیقه 41 جوامع  یها برامضرات قارچ 

 یبشر

 یهانیکوتوکسیما

 وعیو ش تیاهم، یقارچ

 یقارچ یهاعفونت

 -تعاملی سخنرانی

بحث  -پرسش و پاسخ

 -ارائه تکلیف -گروهی

 PBL -سمینار

ارائه  -شفاهی آزمون

 تکالیف

بحث و گفتگو با دانشجویان در  دقیقه 11

 مورد مباحث طرح شده

 آزمون شفاهی بحث گروهی -
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