
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئًس اصلی جلسات درس:

 هاهای رؼذی آنها و اهمیت قارچها، ویصگیآؼنائی با ظاختمان قارچ 1

 هابنذی قارچها و طبقههای تکثیر قارچآؼنائی با روغ 2

 ، آزمایػ معتقیم و کؽتهای قارچیها و عفونتهای تؽخیص قارچآؼنائی با روغ 3

 ی ضذ قارچیهادارودظته های مختلف ها و قارچایمنی در مکانیعم های آؼنائی با  4

5 
)تینه آ ورظیکالر، اتومایکوزیط، کراتومایکوزیط، تینه آ  های قارچی ظطحیآؼنائی با عفونت

 اریتراظما، ترایکومایکوزیط و ... های باکتریائی ؼبه قارچیو عفونت نیگرا و ...(

 (های قارچی جلذی )درماتوفیتوزیطآؼنائی با عفونت 6

 درماتوفیتیهای ونتعوامل قارچی عامل عفآؼنائی با  7

 کروموبالظتومایکوزیطا، اکتینومایعتوما و مایعتومیوهای قارچی زیرجلذی آؼنائی با عفونت 8

 ...های قارچی زیرجلذی اظپوروتریکوزیط، رینوظپوریذیوزیط وآؼنائی با عفونت 9

 کانذیذا مخمرهای ی قارچی ظیعتمیک ناؼی ازهاآؼنائی با عفونت 10

11 
ض و ظایر مخمرهای کریپتوکوکوهای قارچی ظیعتمیک ناؼی از مخمرهای آؼنائی با عفونت

 بیماریسا

 ضآظپرشیلوهای فرصت طلب های قارچی ظیعتمیک ناؼی از کپکآؼنائی با عفونت 12

 راظته موکورال طلبهای فرصتهای قارچی ظیعتمیک ناؼی از کپکآؼنائی با عفونت 13

 )هیعتوپالظما، بالظتومایعط و ...( آؼنائی با عفونت قارچی ظیعتمیک حقیقی 14

 و عفونت های ناؼی از جلبک های بیماریسا های نادرآؼنائی با عفونت 15

 هاآؼنائی با ظاپروفیت 16
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 )وظری( قارچ ضىاسی عىًان درس:

 علًم آزمایطگاَی  تحصیلی:رضتٍ 

 کارضىاسی مقطع تحصیلی: 

  ياحد 2 تعداد ياحد:

 میکريب ضىاسی عمًمیویاز: پیص

 ضىاسیضىاسی ي ایمىیمیکريب گريٌ آمًزضی:

 اهلل فاتح ريح مدرس:

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 َدف کلی درس:

 آًْا ّای ًاؼی ازٍػفًَت ّاؼٌاخت ٍیصگیٍ  قارچ ّاآؼٌایی داًؽجَیاى با 

 ريش تدریس:

 ظخٌراًی ٍ اظتفادُ از پاٍرپَیٌت

 :ایه درس ريش ارزضیابی

 ترم ٍ آزهَى ًْاییاهتحاى هیاى

 :در ایه درس يظایف ي تکالیف داوطجً

 در کالضحضَر فؼال 

 جلعِ ّرّای هطرح ؼذُ در در پرظػؼرکت فؼال 

 هطالؼِ درٍض تذریط ؼذُ بؼذ از ّر جلعِ ٍ آهادگی برای جلعِ آیٌذُ

 اَمیت ایه درس در یک پاراگراف:

ّاای فیسیَلَشیاو ٍ بیَؼایویا ی،    ٍیصگای ، ّاا قاارچ کلی در ایي درض ظاختار 

، آًْاا ػال ان باالیٌی   ٍ  زای هْان ّاای ػفًَات  قارچاًَاع ، زا یػفًَتهکاًیعن 

ء باِ  از اباتال  پیؽاگیری ّاای  رٍغهخصَصاً  ،ّای تؽخیص آزهایؽگاّیرٍغ

ظاازی  بِ هٌظَر آهادُ ّاایي ارگاًیعنّای ًاؼی از درهاى ػفًَتًْایتاً ٍ  ػفًَت

 ؼَد. آهَزغ دادُ هیٍ جاهغ بطَر کاهل  بازار کارداًؽجَیاى برای ٍرٍد 

 درس عبارتىد از:اضتباَات رایج داوطجًیان در ایه 

 آًْافراهَؼی اظاهی اظاهی قارچ ّای بیواریسای هختلف، پیچیذُ بَدى با تَجِ بِ 

، از اؼتباّات رایجی هی باؼذ کِ اغلا  داًؽاجَیاى   اٍ گاّاً بیواری ًاؼی از آًْ

 بِ آى دچار هی ؼًَذ.هوکي اظت 

 جسٍُ خَاًی بذٍى هراجؼِ بِ رفرًط ّای ارا ِ ؼذُ در کالض

 در یادگیری بُتر ایه درس عبارتىد از: وکات کلیدی

 خالصِ ًَیعی 

 هطالؼِ ّر جلعِ پط از تذریط

ّای ًاؼی از آًْا در ٌّگام هطالؼاِ  ّا ٍ بیواریهیکرٍارگاًیعناظتفادُ از تصاٍیر 

 درٍض

 مىابع اصلی درس:

 دکتر فریذُ زیٌی-قارچ ؼٌاظی پسؼکی جاهغ

 اهلل فاتحرٍح-ؼٌاظیهرٍری ظریغ ٍ جاهغ بر هٌابغ قارچ


