
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئًس اصلی جلسات درس:

 شناسیآشنائی تا اصول کار و تجهیشات مورد نیاس در آسمایشگاه قارچ 1

 )محیط های انتخاتی و افتزاقی( های کشت قارچیآشنائی تا طزس تهیه انواع محیط 2

 آنهاهای کشت روشو  هاقارچ منظزه میکزوسکوپیآشنایی تا  3

 و جذاساسی قارچ ها اس محیط روش پلیت گذاریتا آشنائی  4

 های جذا شذه اس محیطهای قارچی سطحی و قارچآشنائی تا ػفونت 5

 های جذا شذه اس محیطمیکزوسکوپی قارچروش اسالیذ کالچز و تزرسی آشنائی تا  6

 هاقارچروش تیشمان در شناسائی سزیغ آشنائی تا  7

 ی تیماریشاهادرماتوفیتویضگی های میکزوسکوپی آشنائی تا  8

 های درماتوفیتیهای کشتی و مورفولوصیکی گونهآشنائی تا ویضگی 9

10 
)تست سوراخ کزدن مو و کشت در محیط  هاهای افتزاقی درماتوفیتآشنائی تا تست

 تزنج(

 های قارچی سیزجلذی و ػوامل مسثة آنآشنائی تا ػفونت 11

 های قارچی احشائیآشنائی تا ػفونت 12

13 
)تولیذ جزم تیوب و  های افتزاقی آنهاهای کانذیذا و تستتا گونه آشنائی

 کالمیذوکونیذی(

 نه های تالینی اس تیمارانوآشنائی تا طزس تهیه نم 14

15 Review  امتحانو 

   

 

 

 راَىمای مطالعٍ داوطجًیان

«Study guide» 

 

 (عملی) قارچ ضىاسی عىًان درس:

 آزمایطگاَیعلًم   رضتٍ تحصیلی:

 کارضىاسی مقطع تحصیلی: 

  ياحد 1 تعداد ياحد:

 قارچ ضىاسی )وظری(ویاز: پیص

 ضىاسیضىاسی ي ایمىیمیکريب گريٌ آمًزضی:

 اهلل فاتح ريح مدرس:

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 َدف کلی درس:

 آًْاّای تشخیصی ّا ٍ تستلارچهَرفَلَشی آشٌایی داًشجَیاى با 

 ريش تدریس:

 آزهایشاتًحَُ اًجام آهَزش عولی سخٌراًی ٍ 

 :ایه درس ريش ارزضیابی

 داًشجَیاى یٍ فعالیت کالس آزهَى ًْایی

 :در ایه درس يظایف ي تکالیف داوطجً

 در کالضحضَر فعال 

 اًجام آزهایشات ّر جلسِ ٍ ارائِ پاسخ صحیح بِ هجَْالت ّر یک از آزهایشات

 اَمیت ایه درس در یک پاراگراف:

ّای فیسیَلَشیک هٌظرُ هیکرٍسکَپی، ٍیصگی، ّالارچکلی در ایي درض ساختار 

ٍ افتراق آًْا بِ صوَرت عولوی    ّای تشخیص آزهایشگاّیرٍشٍ بیَشیویائی ٍ 

آهَزش دادُ هی شَد توا باعوف فْون بْتور درٍض ًظوری ٍ یوادگیری هو  رتر        

   داًشجَیاى گردد.
 

 اضتباَات رایج داوطجًیان در ایه درس عبارتىد از:

 ّالارچکشت ًادرست ٍ ًاهٌاسب 

 لارچّای کشت آلَدگی پلیت

 هیکرٍسکَپاستفادُ ًادرست از 

 تفسیر ًادرست از ًتایج آزهایشات

 وکات کلیدی در یادگیری بُتر ایه درس عبارتىد از:

  از هطالب ارائِ شذُ لبل از اًجام آزهایشات خالصِ ًَیسی

هرحلِ ّور یوک از آزهایشوات  یوك     دلت در اًجام آزهایشات ٍ اًجام هرحلِ بِ 

 ّای هَجَددستَرالعول

 مىابع اصلی درس:

 دکتر فریذُ زیٌی-لارچ شٌاسی پسشکی جاهع

 اهلل فاتحرٍح-شٌاسیهرٍری سریع ٍ جاهع بر هٌابع لارچ

 


