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 معرفي و اهداف درس

 

 كلمه در مورد درس بنویسید. 000تا  250. معرفي مختصري در حدود 1
 

اضر اهمیت قارچ ها از نظر پزشکی به عنوان پاتوژن های انسانی در جهان بر کسی پوشیده نیست. تاکنون بیش از در حال ح    

گونه آن در انسان ها اثبات شده است. قارچ هایی که سابقا برای  022گونه قارچی شناخته شده است که بیماری زایی حدود  222222

توژن های فرصت طلبی هستند که روز به روز بر تعدادشان افزوده می شود. این قارچ ها به علت انسان عفونت زا نبودند، امروزه از جمله پا

دارا بودن قدرت تطابق با بسیاری از شرایط محیطی، جان افراد ناتوان و دچار نقص سیستم ایمنی ) خصوصا گیرندگان پیوند، دریافت 

، دیابتیک ها و ....( را به راحتی مورد تهدید قرار داده و هم HIVمبتالیان به کنندگان تغذیه از راه وریدی، بیماران تحت شیمی درمانی، 

اکنون یکی از مهم ترین علل مرگ و میر این بیماران به شمار می آیند. امروزه سینوزیت های قارچی برای خود جایگاه خاصی یافته اند. 

از آن نیز دیده می شود. پیشرفت در روش های تشخیص مولکولی  پیتیوزیس که اغلب در حیوانات گزارش می شد، امروزه موارد انسانی

در سال های اخیر چندین گونه ماالسزیای جدید را که در عفونت های انسانی نقش دارند شناسایی و به گونه های جنس ماالسزیا اضافه 

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

های ناشی از قارچ کاندیدا به یکی از هات تاپیک های روز دنیا تبدیل شده است. عفونت موکورمایکوزیس  11-از پاندمی کوویدبعد  است.

مایکوتوکسین های حاصل از قارج های مختلف به خوبی اوریس که به همه داروهای ضدقارچی مقاوم است از سراسر دنیا گزار می شود. 

شناخته شده و عوارض ناشی از آن ها در انسان ها و حیوانات از مسائل مهم روز محسوب گشته است. داروهای جدید ضد قارچی با 

و به همین دلیل آگاهی دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی با قارچ  مکانیسم اثر مشخص، عرضه شده و یا در حال مطالعه هستند

 ها و بیماریهای ناشی از آنها بسیار حائز اهمیت است.   

 

 

 /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:ختصاصي درساهداف ا

 :دورهدستیار انتظار می رود در پایان دانشجو/ از 

  وضیح دهد.تشناسی را  قارچ اصطالحات و ( کلیات1

 قارچی تعریفی ارائه دهد. های بیماری (  از هر یک از 2

 .توضیح دهد ( انواع بیماری های قارچی را0

 قارچی را بیان کند.  های بیماری ( عوامل ایجاد کننده1

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

 ( تشخیص افتراقی بیماری های قارچی را بیان کند.6

 یان کند.بقارچی را  های بیماری ( پاتوژنز7

 یان کند.بقارچی را  های بیماری ( ایمونولوژی8

 .یان کندبقارچی را های بیماری ( روش تشخیص9

 .ان کندیرا بقارچی  های هر یک از بیماری ( درمان10

 ( بیماری های حاصل از اکتینومایست های بیماری زا را بیان کند. 11
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 1021-22اول نیمسال  -تقویم درسي الکترونیکي

 مدرس عنوان جلسه
 بازه زمانی

 )روز(

 های آموزشوش ر
 تاریخ شروع

 27/6/1021 خو پرسش و پاسخنرانی س 12-12 رفعت دکتر مقدمات قارچ شناسی پزشکی 1

 0/7/1021 رسمیتعطیل 

 12/7/1021 خو پرسش و پاسخنرانی س 12-12 رفعتدکتر   بیماری های قارچی سطحی 2

 17/7/1021 خو پرسش و پاسخنرانی س 12-12 فعتردکتر  1بیماری های قارچی جلدی  3

 20/7/1021 خو پرسش و پاسخنرانی س 12-12 رفعتدکتر  2بیماری های قارچی جلدی 4

5 
بیماری های قارچی 

 یرجلدیز
 رفعت دکتر

 1/8/1021 خو پرسش و پاسخنرانی س 12-12

6 
بیماری های قارچی احشایی 

1  
 8/8/1021 خو پرسش و پاسخنرانی س 12-12 رفعتدکتر 

7 
های قارچی احشایی بیماری 

2 
 15/8/1021 خو پرسش و پاسخنرانی س 12-12 رفعتدکتر 

 22/8/1021 خو پرسش و پاسخنرانی س 12-12 رفعتدکتر  اکتینومایست های بیماری زا  8



 

0 

 نحوه تدریس:

 :منابع اصلي درس
در صورتی -ل یا صفحات مورد نظردر این درس) عنوان کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصو

 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. 
 

نی، دکتر امیر سید علی مهبد، دکتر مسعود امامی، چاپ آخر قارچ شناسی پزشکی جامع، دکتر فریده زی -1

(1092 ) 

 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.  
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