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شتی و ردمانی گیالنمعاونت آموزشی   دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی

 آموزش الکترونیک

 
 

 عنوان درس/کارگاه/دوره:

  قارچ شناسی پزشکی

 گروه آموزشی:

 انگل شناسی، قارچ شناسی، و حشره شناسی

واحد  9.0 )واحد  1.1: تعداد واحد/ساعت: )برای درس(

 واحد عملی( 9.0و   نظری

 پزشکی   دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی:

 یک ترم دوره:  مدت زمان ارائه درس/ کارگاه/ نفر 66 تعداد گروه هدف:

  رشته  و مقطع تحصیلی گروه هدف :

 دکتری حرفه ای -پزشکی 

 18/7/1099  زمان شروع:

 مشخصات استاد مسؤول:

 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

 Rafat.zahra2015@gmail.com   استادیار رفعت زهرا

 مدرسان همکار:  مشخصات استادان/

 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

      

 

 

 

 

 

  الکترونیک دورهطرح 
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 معرفي و اهداف درس

 

 نویسید.كلمه در مورد درس ب 099تا  059. معرفي مختصري در حدود 1
 

  .در حال حاضر اهمیت قارچ ها از نظر پزشکی به عنوان پاتوژن های انسانی در جهان بر کسی پوشیده نیست 

  گونه آن در انسان ها اثبات شده  022گونه قارچی شناخته شده است که بیماری زایی حدود  222222تاکنون بیش از

 است.

  امروزه از جمله پاتوژن های فرصت طلبی هستند که روز به روز بر قارچ هایی که سابقا برای انسان عفونت زا نبودند ،

تعدادشان افزوده می شود. این قارچ ها به علت دارا بودن قدرت تطابق با بسیاری از شرایط محیطی، جان افراد ناتوان و 

، 11-ان به کوویدمبتالیدچار نقص سیستم ایمنی ) خصوصا گیرندگان پیوند، دریافت کنندگان تغذیه از راه وریدی، 

، دیابتیک ها و ....( را به راحتی مورد تهدید قرار داده و هم اکنون یکی HIVبیماران تحت شیمی درمانی، مبتالیان به 

 از مهم ترین علل مرگ و میر این بیماران به شمار می آیند.

  برای خود جایگاه خاصی یافته اند.  امروزه سینوزیت های قارچی 

  به یکی  11-بیماران کوویدموکورمایکوزیس درhot-topic  پزشکی تبدیل شده است.  های 

  آکنه و شوره سر ناشی از مخمر ماالسزیا و افتراق درماتوفیتوزیس از پسوریازیس یکی از چالش های مهم در میان

 درماتولوژیست هاست. 

  را که در عفونت های انسانی پیشرفت در روش های تشخیص مولکولی در سال های اخیر چندین گونه ماالسزیای جدید

 نقش دارند شناسایی و به گونه های جنس ماالسزیا اضافه نموده است.

   کاندیدا دابلینینسیس به عنوان کاندیدایی که مقاومت دارویی آن مورد اهمیت است، شناسایی و به جمع کاندیدا ها

 پیوسته است.

  ته شده و عوارض ناشی از آن ها در انسان ها و حیوانات های مختلف به خوبی شناخ مایکوتوکسین های حاصل از قارچ

 از مسائل مهم روز محسوب گشته است.

   داروهای جدید ضد قارچی با مکانیسم اثر مشخص، عرضه شده و یا در حال مطالعه هستند و به همین دلیل آگاهی

 بسیار حائز اهمیت است.   های ناشی از آنها  دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی با قارچ ها و بیماری

 

 /كارگاه/دوره:اهداف كلي درس
 عالئم بالینی و درمان بیماری های ناشی از آن هاطبقه بندی و شناسایی قارچ های ساپروفیت و بیماری زا و   

 

 /كارگاه/دوره:اهداف اختصاصي درس

 :دورهدستیار انتظار می رود در پایان دانشجو/ از 

 

 شناسی را بداند.  چقار اصطالحات و ( کلیات1

 قارچی تعریفی ارائه دهد. های بیماری (  از هر یک از 0

 ( انواع بیماری های قارچی را بشناسد.0

 قارچی را بیان کند.  های بیماری ( عوامل ایجاد کننده0

 ( عالئم کلینیکی بیماری های مختلف قارچی را بیان کند.5



 

0 

 ند.( تشخیص افتراقی بیماری های قارچی را بیان ک6

 قارچی را بداند.  های بیماری ( پاتوژنز7

 قارچی را بداند. های بیماری ( ایمونولوژی8

 قارچی را بداند. های بیماری ( روش تشخیص0

 قارچی را بداند. های هر یک از بیماری ( درمان19

 ( در مورد انواع سموم قارچی و عوارض هر کدام توضیحاتی ارائه دهد. 11

 

 

  01-00 اولنیمسال  -یکيتقویم درسي الکترون

 مدرس عنوان جلسه
 بازه زمانی

 )روز(

 نوع

 ای(سانهر) صوتی/ چند 
 تاریخ پایان تاریخ شروع

  11/7/1022 شده یصداگذار ینتپاورپو 12 -12 رفعت دکتر مقدمات قارچ شناسی پزشکی 1

2 

 بیماری های قارچی سطحی
)پیدرا، تینه آ نیگرا، تینه آ 

پوروم اوال، ورسیکالر، پی تی روس
ترایکومایکوزیس آگزیالریس، 

اریتراسما، اوتومایکوزیس، 
 کراتومایکوزیس(

 رفعتدکتر 

 

 

12- 12 

 

 

 

 وبینار
22/7/1022 
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  بیماری های قارچی جلدی

 )درماتوفیتوزیس(
 رفعتدکتر 

  1/1/1022 حضوری 12-1

  1/1/1022 حضوری 12-17 دکتر رفعت عملی قارچ شناسی پزشکی 4

5 
 بیماری های قارچی زیر جلدی
)مایستوما، اسپوروتریکوزیس، 

 کروموبالستومایکوزیس(
 رفعتدکتر 

12-12 

 
 پاورپوینت صداگذاری شده

11/1/1022 
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 1بیماری های قارچی احشایی

 )کاندیدیازیس، کریپتوکوکوزیس(
 رفعت دکتر

  20/1/1022 پاورپوینت صداگذاری شده 12-12

7 
 0ایی بیماری های قارچی احش

 )آسپرژیلوزیس، موکورمایکوزیس(
  02/1/1022 حضوری 1-12 رفعتدکتر 

  02/1/1022 حضوری 12-17 دکتر رفعت عملی قارچ شناسی پزشکی 8

9 

اکتینومایست های بیماری زا 
 )نوکاردیوزیس و اکتینومایکوزیس(

توکسین های قارچی   -
 )مایکوتوکسین ها(

 رفعتدکتر 

 شده پاورپوینت صداگذاری 12-12

7/1/1022 
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 نحوه تدریس:

 

 انتخاب

 

 ها ماژول

 استاد وظایف /شركت كنندگاندانشجو وظایف توضیح خیر بلي

مطالعه مباحث تدریس شده از پاورپوینت  فایل چند رسانه ای  * و منابع اصلیمحتوای 

صداگذاری شده و جزوه و انجام تکالیف 

 مربوطه

پیگیری، تعامل با شرکت 

پیام و  کنندگان از طریق

 پاسخ به سواالت

 تهیه منابع مشاهده منابع و استفاده از آن فایل مربوط به اسالید و رفرنس  * بیشتر مطالعه منابع

      تمرین ها

بررسی پاسخ ها و ارسال  شرکت در تاالر گفتگو طرح سوال برای مشارکت د انشجویان  * تاالر گفتگو

 بازخورد

بررسی پاسخ ها و ارسال  ام تکالیفانج بصورت تکلیف  * طرح سوال

 بازخورد

      سواالت متداول

      آزمون

      اتاق گفتگو

 ارائه کالس آنالین شرکت در کالس برگزاری یک جلسه آنالین  * کالس آنالین

      اخبار

      نظرسنجی

      خود آزمون

     * هاتکالیف و پروژه
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 ًاز طریق  در خصوص كالس آنالین لطفا( روش برگزاريAdobe connect-Sky room-Skype-Zoom,…..و تاریخ و روز و ساعت شروع و پایان  برگزاري را قید نمایید ) 
10.02تا  12ساعت  12/11/11در تاریخ  Sky roomیک جلسه کالس آنالین با استفاده از نرم افزار 
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 :منابع اصلي درس
در صورتی -حل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظردر این درس) عنوان کتاب، نام نویسنده، سال و م

 ت آن به عنوان منبع ضروری نباشد(که مطالعه همه کتاب یا همه مجال
1. Medical mycology, Rippon, latest ed. 

2. Medical mycology, Evans, latest ed. 

3. Fungal biology, D.H. Jennings, latest ed. 
 

ناسی پزشکی جامع، دکتر فریده زینی، دکتر امیر سید علی مهبد، دکتر مسعود امامی، چاپ آخر قارچ ش -0

(1000 ) 

 قارچ شناسی پزشکی، تالیف دکتر شهال شادزی، چاپ آخر -5

 

 :بیشتر مطالعه منابع
 

1. Principles and practice in medical mycology, C. C. Kibbler , D. W. 

R .Mackenxie, F. C. Odds ; latest ed. 

2. Clinical Mycology, Elias J. Anaissie, CHURCHILL LIVINGSTONE, 2009. 

 

 

 

 نوع محتوا

  فیلم اتوران اسکورم انیمیشن پاورپوینت تصویر  (Word, Pdf)متن پاورپوینت همراه با صوت

 وبینار )توضیح دهید.....(   سایر موارد   صوتی
 غیر قابل دانلود قابل دانلود

 

 تکالیف و پروژه ها: 

  تکالیف طول ترم 

ا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه کرده و زمانبندی مناسبی در تکالیف درس خود برای تنظیم تکالیف توجه کنید لطف

 لحاظ نمایید.

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 دانشجویان

فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

    به تفکیک هر مبحث در سامانه نوید بارگزاری خواهند شد.  1

2      

0      

0      

https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AC.+C.+Kibbler
https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AF.+C.+Odds
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 ابي دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابي:نحوه ارزشی

 ب(  پایان دوره                   الف(  در طول ترم

 تاریخ / درصدنمره ارزشیابیروش 

 طول ترم نمره 1تا  انجام تکالیف محوله

  نمره 10تا  آزمون پایان ترم

 

 : یان/شركت كنندگانمقررات و انتظارات از دانشجو

 طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است: ده/ شرکت کننهر دانشجو

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی 

 الکترونیکی  آدرس به روزانه  مراجعه http:// gumsnavid.vums.ac.ir 

 درس محتوای و درسی  موضوعات اخذ  

  آموزشی محتوای مطالعه 

 شده  محول تکالیف  موقع  به   ارائه 

 ال در تاالر گفتگو  و فضاهای مشارکتیحضور و شرکت فع 

 شرکت در آزمون آنالین  )در صورت لزوم( و یا حضوری میان ترم و پایان ترم 

 

 

 

 

 

  


