
 فرم طرح درس روزانه

طرح درس جلسه شماره 

  یک: 

 2.0تئوری،  0.9: تعداد واحد قارچ شناسی پزشکیعنوان درس : 

 عملی

رشته تحصیلی: 
 پزشکی

 مقدمات قارچ شناسی پزشکیموضوع درس:  اول ترم: 

 آشنایی دانشجویان با ساختمان عمومی، ویژگی های اهداف کلی: 

 پاسخ گویی به تست های علوم پایهو  ها و طبقه بندی قارچ  ،فیزیولوژیک
 دکتر زهرا رفعتتدوین کننده:  انگل شناسی، قارچ شناسی، و حشره شناسی:گروه آموزشی

 فعالیت های بعد از تدریس فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:

رئوس مطالب )اهداف 

 جزئی(

 هدف های رفتاری:

خواهد فراگیر پس از پایان درس قادر 

 بود

 -روش ها استاد/دانشجو نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 وسیله -رسانه
 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و فعالیت های 

 تکمیلی

آشنایی با ساختار سلولی و 

عملکرد قارچ ها و 

 اصطالحات مربوطه

 ساختمان سلولی قارچ ها را بیان کند. 

 جایگاه قارچ ها را در طبقه بندی جانداران تعیین

 کند.

سخنرانی، ارائه جزوه  1 شناختی

، پاسخ گویی به کالسی

 تست های علوم پایه

پاورپوینت  استاد

 صداگذاری شده

آزمون چند گزینه ای الکترونیک در  - 11

 سامانه فرادید

آشنایی با فیزیولوژی قارچ ها  

 و اصطالحات مربوطه

سخنرانی، ارائه جزوه  1 شناختی شرایط الزم برای رشد قارچ ها را توصیف کند.

یی به پاسخ گو ،کالسی

 تست های علوم پایه

پاورپوینت  استاد

 صداگذاری شده

11 

آشنایی با انواع قارچ ها از 

نظر مرفولوژی و اصطالحات 

 مربوطه

تفاوت های قارچ های مخمری، رشته ای و 

دوشکلی را از نظر میکروسکوپی و 

 ماکروسکوپی بیان کند. 

سخنرانی، ارائه جزوه  1 شناختی

پاسخ گویی به  ،کالسی

 پایهتست های علوم 

پاورپوینت  استاد

 صداگذاری شده

51 

آشنایی با انواع روش های 

تولید مثلی قارچ ها، طیقه 

بندی قارچ ها،  و 

 اصطالحات مربوطه

انواع روش های تولید مثل جنسی و غیرجنسی را 

 در قارچ ها توصیف کند.

اصطالحات مربوط به ساختمان زایشی و رویشی 

 قارچ ها را تعریف کند.

رائه جزوه سخنرانی، ا 1 شناختی

پاسخ گویی به  ،کالسی

 تست های علوم پایه

پاورپوینت  استاد

 صداگذاری شده

51 

 چاپ جامع، شناسی پزشکی قارچ م،. امامی ع،.ا. مهبد ف،. زینیمنابع : 

 .1525 ،تهران دانشگاهی جهاد نشر پنجم،

 

 هدقیق 20مدت جلسه:  سامانه نوید:  عرصه آموزش  1000/ 1/ 11تاریخ تنظیم:   

  «دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی» حیطه شناختی -1

 «دریافت، واکنش، ارزشگذاری، سازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارزش ها» حیطه عاطفی )نگرشی و...( -5

 «، هماهنگی حرکات، عادی شدنتتقلید، اجرای مستقل، دقت و سرع» حیطه روان حرکتی  -5



 

 روزانهفرم طرح درس 

 0.2 تعداد واحد: قارچ شناسی پزشکی:  عنوان درس دو:  طرح درس جلسه شماره

  عملی 0.5تئوری، 
 بیماری های قارچی سطحی: موضوع درس اول ترم: پزشکی رشته تحصیلی:

پاسخ گویی به  و  آشنایی با انواع بیماری های قارچی و باکتریال سطحی  اهداف کلی:

 تست های علوم پایه
 دکتر زهرا رفعت تدوین کننده: انگل شناسی، قارچ شناسی، و حشره شناسی :آموزشیگروه 

فعالیت های بعد از  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:

 تدریس

رئوس مطالب )اهداف 

 جزئی(

 هدف های رفتاری:

فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد 

 بود

 -روش ها انشجواستاد/د نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 وسیله -رسانه
 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و فعالیت 

 های تکمیلی

 .بنویسد را سطحی قارچی های بیماری تعریف- تینه آ نیگرا

  تعریف بیماری های سطحی با منشا باکتری و -
 .قابل اشتباه با عفونت های قارچی را بنویسد

 .بنویسد را سطحی قارچی های بیماری انواع-

یک از بیماری های نام برده در ستون قبل هر -
 را تعریف کند. 

 عامل اتیولوژیک آن ها را نام ببرد. -
در مورد منشاء، اپیدمیولوژی، تظاهرات بالینی، -

روش تشخیص، و روش های پیشگیری و درمان 
 این بیماری ها توضیح دهد. 

عالوه برتینه آ ورسیکالر سایر عفونت های -
 ا را بداند. حاصل از جنس ماالسزی

، پاورپوینت صداگذاری شده ، ارائه جزوه کالسی 1 شناختی
 پاسخ گویی به تست های علوم پایه

آزمون چند گزینه ای  - 1 وبینار استاد
الکترونیک در سامانه 

 فرادید
 

 ،پاورپوینت صداگذاری شده، ، ارائه جزوه کالسی 1 شناختی پیدرا
 پاسخ گویی به تست های علوم پایه

 11 وبینار ستادا

 ،پاورپوینت صداگذاری شده، ، ارائه جزوه کالسی 1 شناختی ترایکومایکوزیس آگزیالریس
 پاسخ گویی به تست های علوم پایه

 1 وبینار استاد

، پاورپوینت صداگذاری شده، ، ارائه جزوه کالسی 1 شناختی تینه آ ورسیکالر
 پاسخ گویی به تست های علوم پایه

 51 وبینار ستادا

، پاورپوینت صداگذاری شده، ، ارائه جزوه کالسی 1 شناختی پی تی روسپوروم اوالیس
 پاسخ گویی به تست های علوم پایه

 1 وبینار استاد

، پاورپوینت صداگذاری شده، ، ارائه جزوه کالسی 1 شناختی اوتومایکوزیس
 پاسخ گویی به تست های علوم پایه

 10 وبینار استاد

، پاورپوینت صداگذاری شده، ، ارائه جزوه کالسی 1 شناختی کراتومایکوزیس
 پاسخ گویی به تست های علوم پایه

 10 وبینار استاد

، پاورپوینت صداگذاری شده، ، ارائه جزوه کالسی 1 شناختی اریتراسما
 پاسخ گویی به تست های علوم پایه

 11 وبینار استاد

 چاپ جامع، شناسی پزشکی قارچ م،. امامی ع،.ا. مهبد ف،. زینی منابع :

 .1525 ،تهران دانشگاهی جهاد نشر پنجم،
 1000/ 1/ 11   تاریخ تنظیم:

اسکای روم دانشکده  :عرصه آموزش

 پزشکی
 دقیقه 20 مدت جلسه:

  «دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی» حیطه شناختی -1

 «دریافت، واکنش، ارزشگذاری، سازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارزش ها»گرشی و...( )ن حیطه عاطفی -5

 «، هماهنگی حرکات، عادی شدنتقلید، اجرای مستقل، دقت و سرعت»  حیطه روان حرکتی -5



 

 فرم طرح درس روزانه

 0.9تعداد واحد:  قارچ شناسی پزشکی: عنوان درس  سهطرح درس جلسه شماره :

 لیعم 2.0تئوری، 

بیماری های قارچی جلدی : موضوع درس اولترم:  پزشکیرشته تحصیلی: 

 )درماتوفیتوزیس(

 

تظاهرات بالینی، تشخیص، درمان و پیشگیری از آشنایی با : کلیاهداف 

 و پاسخ گویی به تست های علوم پایه اشکال مختلف درماتوفیتوزیس
 دکتر زهرا رفعتتدوین کننده:  انگل شناسی، قارچ شناسی، و حشره شناسی :گروه آموزشی

فعالیت های بعد از  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:

 تدریس

 هدف های رفتاری: رئوس مطالب )اهداف جزئی(

فراگیر پس از پایان درس قادر 

 خواهد بود

 -رسانه -روش ها استاد/دانشجو نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 وسیله
 زمان

 «دقیقه»

ارزشیابی و شیوه 

 فعالیت های تکمیلی

 )درماتوفیتوزیس( را کچلی تعریف - کلیات درماتوفیتوزیس

 بنویسد؛

 بندی وتقسیم ها درماتوفیت تعریف -

 بنویسد؛ را ها آن
 بنویسد؛ را ها درماتوفیت اکولوژی -

با توجه به محل درگیری انواع کچلی را در  -
 انسان فهرست کند.

 کچلی پاتوژنزفاکتورهای نمستعد کننده و   -
 بنویسد.  را ها

ذکر نام خداوند، احوالپرسی، حضور -1 1 شناختی
و غیاب، بررسی وضعیت روانی و 

 عاطفی کالس
 آماده سازی )ایجاد انگیزه( -5
 ارائه درس جدید -5
: ارزشیابی تشخیصی )سنجش 1-5

 آغازین(
 : ارزشیابی تکوینی برای هر هدف5-5
 : جمع بندی پایان درس5-5
درس )تشخیص  : ارزشیابی پایان0-5

 هدف کلی درس(
 

 با امکانات:کالس  استاد
پروژکتور، وایت برد، 

 کامپیوتر

آزمون چند گزینه   - 11
ای الکترونیک در 

 سامانه فرادید
 

هر یک از بیماری های نام برده در ستون - (Tinea capitisکچلی سر )
 قبل را تعریف کند. 

 عامل اتیولوژیک آن ها را نام ببرد. -
در مورد منشاء، اپیدمیولوژی، تظاهرات -

بالینی، روش تشخیص، و روش های 
ها توضیح پیشگیری و درمان این بیماری 

 دهد. 
 

 50  1 شناختی

 1 استاد 1 شناختی (Tinea barbaeکچلی ریش )

 10 استاد 1 شناختی (Tinea corporis)کچلی بدن 

 10 استاد 1 شناختی (Tinea cruisکچلی کشاله ران )

 5.1 استاد 1 شناختی (Tinea pedisکچلی پا )

 5.1 استاد 1 شناختی (Tinea manuumکچلی دست )

 5.1 استاد 1 شناختی (Tinea unguium)  کچلی ناخن



 Tinea) کچلی ایمبریکاتا

imbricate) 

 5.1 استاد 1 شناختی

 چاپ جامع، شناسی پزشکی قارچ م،. امامی ع،.ا. مهبد ف،. زینی منابع :

 .1525 ،تهران دانشگاهی جهاد نشر پنجم،

 

 دقیقه 20 مدت جلسه: کالس دانشکده پزشکی عرصه آموزش: 1000/ 1/ 11 :تاریخ تنظیم

  «یب، ارزشیابیدانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترک»حیطه شناختی  -1
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 «، هماهنگی حرکات، عادی شدنتقلید، اجرای مستقل، دقت و سرعت» حیطه روان حرکتی  -5

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 فرم طرح درس روزانه

طرح درس جلسه 

 چهار شماره :

 0.9اد واحد: تعد قارچ شناسی پزشکی عنوان درس : 

 عملی 0.5تئوری، 

 آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکیموضوع درس:  اولترم:  پزشکیرشته تحصیلی: 

آشنایی با قارچ ها از نظر مرفولوژی، و عوامل ایجاد کننده بیماری های قارچی : اهداف کلی

  سطحی و جلدی
انگل شناسی، قارچ شناسی، و گروه آموزشی: 

 حشره شناسی
 دکتر زهرا رفعت: تدوین کننده

فعالیت های بعد از  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:

 تدریس

رئوس مطالب )اهداف 

 جزئی(

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

 -رسانه -روش ها استاد/دانشجو نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 عالیت های تکمیلیف

 

 

 آشنایی با کلیات قارچ ها

بصورت میکروسکوپی  را قارچ های رشته ای-

)هیالین، و ماکروسکوپی تشخیص دهد

  غه، کوئنوسیتیک(فئوهایفومایست، دارای تی

قارچ های مخمری را  بصورت میکروسکوپی -

 و ماکروسکوپی تشخیص دهد.

کالمیدوکو.نیدی و  آرتروکونیدی، -

 شناسد. را بسودوهایفی 

شناختی 

و روان 

 حرکتی

ذکر نام خداوند، احوالپرسی،  -1 5و1

حضور و غیاب، بررسی وضعیت 

 روانی و عاطفی کالس

 آماده سازی )ایجاد انگیزه( -5

 ارائه درس جدید -5

: ارزشیابی تشخیصی )سنجش 1-5

 آغازین(

: ارزشیابی تکوینی برای هر 5-5

 هدف

 : جمع بندی پایان درس5-5

زشیابی پایان درس : ار0-5

 )تشخیص هدف کلی درس(
 

 آزمایشگاه با امکانات: استاد

وایت برد، 

 و الم میکروسکوپ

آزمون چند گزینه ای - 00

الکترونیک در سامانه 

 فرادید

 

 

ایجاد آشنایی با عوامل 

بیماری های قارچی کننده 

 و باکتریال سطحی

 

عوامل ایجاد کننده تینه آ و.رسیکالر، شوره 

راسما، اوتومایکوزیس و سر، اریت

کراتومایکوزیس  را  بصورت میکروسکوپی 

 تشخیص دهد.

شناختی 

و روان 

 حرکتی

 آزمایشگاه با امکانات: استاد 5و1

وایت برد، 

 و الم میکروسکوپ

00 

 

درماتوفیتوزیس  آشنایی با

 درماتوفیت ها و 

 

 

درماتوفیتوزیس را در نمونه های پوست، ناخن 

ه افتراق عوامل و مو تشخیص دهد و. ب

 درماتوفیتی در سطح جنس و گونه بپردازد. 

شناختی 

و روان 

 حرکتی

 آزمایشگاه با امکانات: استاد 5و1

وایت برد، 

 و الم میکروسکوپ

00 

 1000/ 1/ 11تاریخ تنظیم:    Medical Mycology, Evans, Last edition منابع :
مایشگاه انگل شناسی و آزعرصه آموزش: 

 نشکده پزشکیدا قارچ شناسی
 دقیقه 150مدت جلسه: 

  «دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی»حیطه شناختی  -1

 «دریافت، واکنش، ارزشگذاری، سازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارزش ها»حیطه عاطفی )نگرشی و...(  -5
 «حرکات، عادی شدن، هماهنگی تقلید، اجرای مستقل، دقت و سرعت» حیطه روان حرکتی  -5



 
 

 فرم طرح درس روزانه

طرح درس جلسه شماره : 

 پنج

تئوری،  0.9: تعداد واحد قارچ شناسی پزشکیعنوان درس : 

 عملی 0.5

 بیماری های قارچی زیرجلدیموضوع درس:  اول:  ترم پزشکیرشته تحصیلی: 

آشنایی با تظاهرات بالینی، تشخیص، درمان و پیشگیری از انواع   اهداف کلی:

 پاسخ گویی به تست های علوم پایهو  بیماری های قارچی زیرجلدی
 دکتر زهرا رفعتتدوین کننده:  انگل شناسی، قارچ شناسی، و حشره شناسی: گروه آموزشی

 فعالیت های بعد از تدریس فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:

رئوس مطالب )اهداف 

 جزئی(

 هدف های رفتاری:

فراگیر پس از پایان درس قادر 

 خواهد بود

 -وش هار استاد/دانشجو نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 وسیله -رسانه
 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و فعالیت های 

 تکمیلی

 

بیماری های قارچی کلیات 

 زیرجلدی

 

بیماری های قارچی زیر جلدی را 

 تعریف کند.
پاورپوینت صداگذاری شده ، ارائه  1 شناختی

پاسخ گویی به تست ، جزوه کالسی
 های علوم پایه

  1 سامانه نوید استاد

آزمون چند گزینه ای الکترونیک در  -
 سامانه فرادید

 
 

 مایستوما

هر یک از بیماری های نام برده در -

 ستون قبل را تعریف کند. 

 عامل اتیولوژیک آن ها را نام ببرد. -

در مورد منشاء، اپیدمیولوژی، -

تظاهرات بالینی، روش تشخیص، و 

های پیشگیری و درمان این  روش

 بیماری ها توضیح دهد. 

یومایستوما و اکتینومایستوما را از -

نظر عامل بیماری، تظاهرات بالینی، 

روش های تشخیصی و درمان مقایسه 

 کنید.

پاورپوینت صداگذاری شده ، ارائه  1 شناختی
پاسخ گویی به تست ، جزوه کالسی

 های علوم پایه

 51 سامانه نوید استاد

 

 اسپوروتریکوزیس

 

پاورپوینت صداگذاری شده ، ارائه  1 شناختی
پاسخ گویی به تست ، جزوه کالسی

 های علوم پایه

 51 سامانه نوید استاد

 

 کروموبالستومایکوزیس

 

پاورپوینت صداگذاری شده ، ارائه  1 شناختی
پاسخ گویی به تست ، جزوه کالسی

 های علوم پایه

 51 سامانه نوید استاد
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 فرم طرح درس روزانه

طرح درس جلسه شماره : 
 شش

تئوری،  0.9تعداد واحد:  قارچ شناسی پزشکیعنوان درس : 

 عملی 0.5
رشته تحصیلی: 

 پزشکی
 (1) /سیستمیکبیماری های قارچی احشاییموضوع درس:  اولترم:  

بیماری های قارچی  ، تشخیص، و درمانمختلف آشنایی با تظاهرات بالینی:  اهداف کلی

 پاسخ گویی به تست های علوم پایهو  سیستمیک  ناشی از مخمرهای فرصت طلب
 دکتر زهرا رفعتتدوین کننده:  انگل شناسی، قارچ شناسی، و حشره شناسی: گروه آموزشی

فعالیت های بعد از  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:

 تدریس

رئوس مطالب )اهداف 

 جزئی(

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

 -رسانه -هاروش  استاد/دانشجو نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

 

آشنایی با عوامل قارچی 

فرصت طلب و پاتوژن 

حقیقی و خصوصیات 

 هرکدام

 

احشایی ناشی از  قارچی های بیماری تعریف -
 بنویسد؛ را قارچ های پاتوژن حقیقی

احشایی  قارچی های تفاوت های بیماری -
ژن حقیقی و فرصت ناشی از قارچ های پاتو

 ؛طلب را بنویسد
نام  را احشایی قارچی های بیماری انواع -

 ببرد. 

 

پاورپوینت صداگذاری  1 شناختی
شده ، ارائه جزوه 

پاسخ گویی به ، کالسی
 تست های علوم پایه

آزمون چند گزینه ای  - 10 سامانه نوید استاد
الکترونیک در سامانه 

 فرادید

 

 

 کاندیدیازیس

 

 

 ء، اپیدمیولوژی، تظاهرات بالینیدر مورد منشا-

تشخیص، و روش های  های ، روشمختلف

 .توضیح دهد کاندیدیازیسپیشگیری و درمان 

پاورپوینت صداگذاری  1 شناختی
شده ، ارائه جزوه 

پاسخ گویی به ، کالسی
 تست های علوم پایه

 10 سامانه نوید استاد

 

 کریپتوکوکوزیس

رات بالینی در مورد منشاء، اپیدمیولوژی، تظاه-

مختلف، روش های تشخیص، و روش های 

توضیح  کریپتوکوکوزیسپیشگیری و درمان 

 دهد.

پاورپوینت صداگذاری  1 شناختی
شده ، ارائه جزوه 

پاسخ گویی به ، کالسی
 تست های علوم پایه

 50 سامانه نوید استاد
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 فرم طرح درس روزانه

طرح درس جلسه شماره : 
 هفت

 0.9 :تعداد واحد قارچ شناسی پزشکیعنوان درس : 

 عملی 0.5تئوری، 
 (5ایی/سیستمیک )بیماری های قارچی احشموضوع درس:  اولترم:   پزشکیرشته تحصیلی: 

درمان از بیماری های  و آشنایی با تظاهرات بالینی مختلف، تشخیص،  اهداف کلی: 

و پاسخ گویی به تست  قارچی سیستمیک  ناشی از قارچ های رشته ای فرصت طلب

 های علوم پایه

 دکتر زهرا رفعتتدوین کننده:  انگل شناسی، قارچ شناسی، و حشره شناسیگروه آموزشی: 

فعالیت های بعد از  فعالیت های حین تدریس الیت های قبل از تدریس:فع

 تدریس

 هدف های رفتاری: رئوس مطالب )اهداف جزئی(

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

 -رسانه -روش ها استاد/دانشجو نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و فعالیت 

 های تکمیلی

 

 سپرژیلوزیسآ

 

در مورد منشاء، اپیدمیولوژی، تظاهرات بالینی  -

مختلف، روش های تشخیص، و روش های 

 توضیح دهد. آسپرژیلوزیسدرمان 

ذکر نام خداوند، احوالپرسی، -1 1 شناختی

حضور و غیاب، بررسی وضعیت 

 روانی و عاطفی کالس

 آماده سازی )ایجاد انگیزه( -5

 ارائه درس جدید -5

: ارزشیابی تشخیصی 1-5

 )سنجش آغازین(

: ارزشیابی تکوینی برای هر 5-5

 هدف

 : جمع بندی پایان درس5-5

درس  : ارزشیابی پایان0-5

 )تشخیص هدف کلی درس(

 

 با امکانات:کالس  استاد

پروژکتور، وایت برد، 

 کامپیوتر

آزمون چند گزینه  - 01

ای الکترونیک در 

 سامانه فرادید

  

 موکورمایکوزیس

 

در مورد منشاء، اپیدمیولوژی، تظاهرات بالینی  -

مختلف، روش های تشخیص، و روش های 

 توضیح دهد. رمایکوزیسموکودرمان 

 با امکانات:کالس  استاد 1 شناختی

پروژکتور، وایت برد، 

 کامپیوتر

01 

 نشر پنجم، چاپ جامع، شناسی پزشکی قارچ م،. امامی ع،.ا. مهبد ف،. زینی منابع :

 .1525 تهران، دانشگاهی جهاد
 1000/ 1/ 11تاریخ تنظیم:   

دانشکده   کالسه آموزش: عرص

 پزشکی
 دقیقه 20مدت جلسه: 

  «دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی»حیطه شناختی  -1
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 فرم طرح درس روزانه

طرح درس جلسه 

 هشتشماره : 

تعداد واحد:  قارچ شناسی پزشکیعنوان درس :  
 0.5تئوری،  0.9

 عملی

 آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکیموضوع درس:  اول ترم:  پزشکیرشته تحصیلی: 

و احشایی زیرجلدی : آشنایی با عوامل ایجاد کننده بیماری های قارچی اهداف کلی

 )سیستمیک(
انگل شناسی، قارچ شناسی، و حشره گروه آموزشی: 

 شناسی
 دکتر زهرا رفعتتدوین کننده: 

فعالیت های بعد از  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:

 تدریس

رئوس مطالب )اهداف 

 جزئی(

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

 -رسانه -روش ها استاد/دانشجو نحوه ارائه درس قهطب حیطه

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

 

 

با عوامل ایجاد آشنایی 

کننده بیماری های قارچی 

 زیرجلدی

آشنایی با ساختمان میکروسکوپی نوکاردیا،  

سودآلشریا بوئیدی، اسپوروتریکس شنکئی، 

 آلترناریا و کالدوسپوریوم

شناختی 

و روان 

 حرکتی

ذکر نام خداوند، احوالپرسی، حضور و -1 5و1

غیاب، بررسی وضعیت روانی و عاطفی 

 کالس

 آماده سازی )ایجاد انگیزه( -5

 ارائه درس جدید -5

: ارزشیابی تشخیصی )سنجش 1-5

 آغازین(

 : ارزشیابی تکوینی برای هر هدف5-5

 : جمع بندی پایان درس5-5

درس )تشخیص  : ارزشیابی پایان0-5

 هدف کلی درس(
 

 با امکانات: آزمایشگاه استاد

وایت برد، 

 و الم میکروسکوپ

آزمون چند گزینه ای - 10

الکترونیک در سامانه 

 فرادید

 

 

ایجاد آشنایی با عوامل 

کننده بیماری های قارچی 

 احشایی)سیستمیک(

 

آشنایی با الم های پاتولوژی مربوط به -

، و کاندیدیازیس، آسپرژیلوزیس

 موکورمایکوزیس

آشنایی با ساختمان میکروسکوپی جنس  -

 آسپرژیلوس

آشنایی با ساختمان میکروسکوپی راسته -

 موکورال

شناختی 

و روان 

 حرکتی

 با امکانات: آزمایشگاه استاد 5و1

وایت برد، 

 و الم میکروسکوپ

10 

 1000/ 1/ 11تاریخ تنظیم:    Medical Mycology, Evans, Last edition منابع :
ایشگاه انگل شناسی و عرصه آموزش: آزم

 دانشکده پزشکیقارچ شناسی 
 دقیقه 150مدت جلسه: 

  «دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی»حیطه شناختی  -1
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 فرم طرح درس روزانه

طرح درس جلسه شماره 

 نه: 

 0.9 تعداد واحد: قارچ شناسی پزشکیعنوان درس : 

 عملی 0.5تئوری، 

توکسین  -اکتینومایست های بیماری زاموضوع درس:  اولترم:   پزشکیرشته تحصیلی: 

 های قارچی

تلف، تشخیص، و درمان بیماری های آشنایی با تظاهرات بالینی مخ   کلیاهداف 

شناسایی قارچ های مولد توکسین های مختلف  -حاصل از اکتینومایست های بیماری زا
 -در انواع مختلف مواد غذایی، و بیماری های حاصل از سموم قارچی در انسان وحیوان 

 پاسخ گویی به تست های علوم پایه

 دکتر زهرا رفعتتدوین کننده:  انگل شناسی، قارچ شناسی، و حشره شناسیگروه آموزشی: 

فعالیت های بعد از  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:

 تدریس

رئوس مطالب )اهداف 

 جزئی(

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود

 -رسانه -روش ها استاد/دانشجو نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 وسیله

 زمان

 «هدقیق»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

 

 نوکاردیوزیس

 

در مورد منشاء، اپیدمیولوژی، تظاهرات 

بالینی مختلف، روش های تشخیص، و روش 

 توضیح دهد. نوکاردیوزیسهای درمان

پاورپوینت صداگذاری شده ،  1 شناختی

ارائه جزوه کالسی، پاسخ گویی 

 به تست های علوم پایه

آزمون چند گزینه - 50 سامانه نوید استاد

ای الکترونیک در 

 سامانه فرادید

  

 

 اکتینومایکوزیس

در مورد منشاء، اپیدمیولوژی، تظاهرات 

بالینی مختلف، روش های تشخیص، و روش 

 توضیح دهد. اکتینومایکوزیسهای درمان 

پاورپوینت صداگذاری شده ،  1 شناختی

ارائه جزوه کالسی، پاسخ گویی 

 یهبه تست های علوم پا

 50 سامانه نوید استاد

 

 مایکوتوکسین ها

 

آشنایی با انواع مایکوتوکسین ها، قارچ  -

های مولد آن ها، انواع مواد غذایی 

آلوده به مایکوتوکسین ها و عوارض این 

 سموم در انسان و حیوان

پاورپوینت صداگذاری شده ،  1 شناختی

ارائه جزوه کالسی، پاسخ گویی 

 به تست های علوم پایه

 50 سامانه نوید تاداس
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