دانشکده پزشکی
واحد علوم پايه – گروه انگل شناسی و قارچ شناسی
بـرنامه زمانبندي وطرح درس
نام درس  :قارچ شناسی پزشکی

نیمسال اول تحصیلی 1397-98

تعداد واحد  2 :واحد نظری

مسئول درس  :دکتر عباسعلی جعفری

فراگیران  :دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی ترم 7

مقطع تحصیلی  :کارشناسی پیوسته

مدرسین :دکتر عباسعلی جعفری و آقای عزیزی

محل تشکیل کالس  :دانشکده پیراپزشکی

زمان تشکیل کالس :تئوری یکشنبه ها8-10

زمان تشکیل کالس :عملی یکشنبه ها 10 -12و 1-3

درس پیش نیاز :میکروبشناسی عمومی
رديف

تاريخ

موضوع درس

مدرس

1

97/6/25

مقدمات ،تاریخچه و طبقه بندی قارچها

دکتر جعفری

2

97/7/1

انواع قارچها ،مشخصات و انواع میسلیوم در قارچهای کپکی و مخمری

دکتر جعفری

3

97/7/8

قارچهای سمی میکروسکوپی و ماکروسکوپی و خطرات آنها

دکتر جعفری

4

97/7/15

مروری بر ساپروفیت ها ،نقش آنها در طبیعت و عوارض ناشی از آنها

دکتر جعفری

5

97/7/22

آشنایی با انواع مهم بیماریهای قارچی سطحی

دکتر جعفری

6

97/7/29

مقدمه و آشنایی با بیماریهای قارچی جلدیTinea capitis -

آقای عزیزی

7

97/8/6

بیماری های قارچی جلدی (سایر موارد) و آشنایی با مرحله جنسی درماتوفیتها

آقای عزیزی

8

97/8/13

طبقه بندی و آشنایی با ساختمان ماکروسکوپی و میکروسکوپی درماتوفیتها

آقای عزیزی

9

97/8/20

امتحان میان ترم

10

97/8/27

11

97 /9/4

مقدمه و آشنایی با بیماریهای قارچی زیر جلدی (مایستوما ،اسپوروتریکوز،
کرومومیکوزیس)
آشنایی با بیماریهای قارچی زیر جلدی نادر(اکتینومایکوز ،نوکاردیوز ،رینوسپوریدیوز،و ) ...

آقای عزیزی

12

97/9/11

مقدمه و آشنایی با بیماریهای قارچی احشایی ،فرصت طلب ( 1کاندیدیازیس)

دکتر جعفری

13

97/9/18

بیماریهای قارچی احشایی فرصت طلب ( 2کریپتوکوکوزیس،ژئوتریکوز)

دکتر جعفری

14

92/9/25

آشنایی با بیماریهای قارچی فرصت طلب ( 3آسپرژیلوز و زیگومیکوز)

دکتر جعفری

15

97/10/2

آشنایی با بیماریهای قارچی سیستمیک حقیقی

آقای عزیزی

16

97/10/9

17

97/10/16-

عوامل فیزیکی ضروری در رشد قارچها ونقش قارچها در تولید مواد شیمیایی ،دارویی و
غذایی
مرور و رفع اشکاالت دانشجویان

دکتر جعفری

دکتر جعفری -آقای

عزیزی
آقای عزیزی

دکتر جعفری -آقای

عزیزی

ارزشیابی:
عالوه ارزیابی میزان حضور ،میزان مشارکت دانشجویان در بحث گروهی آزمون میان ترم ( )%40و امتحاان اایاان تارم (%60
شامل  %10تکرار مباحث میان ترم)

منابع :
-1قارچ شناسی پزشکی جامع تالیف دکتر فریده زینی  ،دکتر سیدعلی مهبد و دکتر مسعود امامی ،انتشارات دانشگاه تهران(چاپ
جدید) -کلیه عناوین ارایه شده در سرفصل و طرح درس
 -2شادزی ش ,قارچ شناسی پزشکی ,روشهای تشخیص و درمان(-جدیدترین چاپ) -چاپ نشاط اصفهان -کلیه عناوین
ارایه شده در سرفصل و طرح درس
 -3قارچ شناسی پزشکی و روشهای عملی تشخیص بیماریهای قار چی-ترجمه دکتر خسروی –جهاد دانشگاهی تهران-
آخرین چاپ -کلیه عناوین ارایه شده در سرفصل درس عملی
4- Rippon M, Medical Mycology and Actinomycetes, Last ed.- W. B. Saunders- ISBN 0-72162444-8

دانشکده پزشکی
واحد علوم پايه – گروه انگل شناسی و قارچ شناسی
بـرنامه زمانبندي وطرح درس
نیمسال اول تحصیلی 1397-98
نام درس  :قارچ شناسی پزشکی
مسئول درس  :دکتر عباسعلی جعفری
تعداد واحد  1 :واحد عملی
مقطع تحصیلی  :کارشناسی پیوسته
فراگیران  :دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی ترم 7
مدرسین دکتر عباسعلی جعفری و آقای عزیزی با مشارکت خانم مهین غفورزاده کارشناس ارشد انگل شناسی
زمان تشکیل کالس عملی :یکشنبه ها 10-12و 13-15
دانشکده :پیراپزشکی
رديف

تاريخ

موضوع درس

1

97/7/1

مقدمات ،ایمنی در آزمایشگاه قارچشناسی ازشکی -طرز تهیه محلولها ،رنگها و محیطهای

2

97/7/8

3

97/7/15

مطالعه کشت سااروفیتها ،تهیه تیز مونت از کشت سااروفیتها

4

97/7/22

آشنایی با ساختمان میکروسکوای سااروفیتهای با شیوع کمتر و کشت روی الم سااروفیتها

5

97/7/29

ااساژ دادن قارچهای سااروفیت

6

97/8/6

تهیه الم نیمه دایم از سااروفیتها -آشنایی با عوامل بیماریهای قارچی سطحی

7

97/8/13

تشخیص ازمایشگاهی بیماریهای قارچی جلدی

8

97/8/20

آشنایی با ساختمان میکروسکوای درماتوفیتها 1

9

97/8/27

کشت روی الم درماتوفیتها

10

97/9/4

آشنایی با ساختمان میکروسکوای درماتوفیتها 2

11

97/9/11

تهیه الم نیمه دائم از کشت روی الم درماتوفیتها

12

97/9/18

تست جرم تیوب

13

92/9/25

تشخیص افتراقی مخمرها روی محیط کورن میل آگار

14

97/10/2

آشنایی با المهای بیماریهای قارچی احشایی (کریپتوکوکزیس ،زیگومیکوزیس،

15

97/10/9

مدرس +خانم
غفورزاده
دکتر جعفری

آزمایشگاهی
کشت قارچهای سااروفیت آلوده کننده هوا و آشنایی با ساختمان میکروسکوای

دکتر جعفری

سااروفیتهای شایع
دکتر جعفری
دکتر جعفری
دکتر جعفری
دکتر جعفری
آقای عزیزی
آقای عزیزی
آقای عزیزی
آقای عزیزی
آقای عزیزی
دکتر جعفری
دکتر جعفری
دکتر جعفری

آسپرژیلوزیس)
-

رفع اشکال
امتحان عملی

دکتر جعفری آقای
عزیزی
دکتر جعفری آقای
عزیزی

توجه :تمامی جلسات عملی با مشارکت کارشناس همکار سرکار خانم غفورزاده برگزار می گردد

ارزشیابی:
امتحان عملی(تشخیص الم قارچها و بیماریهای قارچی -انجام تکنیک)
گزارش کار
عالقه وشرکت دانشجو در آزمایشگاه و انجام تکالیف محوله

منابع :
1منابع :
-1قارچ شناسی پزشکی جامع تالیف دکتر فریده زینی  ،دکتر سیدعلی مهبد و دکتر مسعود امامی ،انتشارات دانشگاه تهران(چاپ
جدید) -کلیه عناوین ارایه شده در سرفصل و طرح درس
 -2شادزی ش ,قارچ شناسی پزشکی ,روشهای تشخیص و درمان(-جدیدترین چاپ) -چاپ نشاط اصفهان -کلیه عناوین
ارایه شده در سرفصل و طرح درس
 -3قارچ شناسی پزشکی و روشهای عملی تشخیص بیماریهای قار چی-ترجمه دکتر خسروی –جهاد دانشگاهی تهران-
آخرین چاپ -کلیه عناوین ارایه شده در سرفصل درس عملی
4- Rippon M, Medical Mycology and Actinomycetes, Last ed.- W. B. Saunders- ISBN 0-72162444-8

