دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
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فرم خالصٍ تديیه طرح درس استبد در ویمسبل ديم 93-94
عىًان درس :قبرچ ضىبسی

تعداد کل ياحد :

پسضکی2

1

تئًری 

عملی 

گريٌ آمًزضی  :علًم
آزمبیطگبَی

َدف کلی درس  :یبزگیری ًحَُ تشریص آزهبیشگبّی قبرچ ّبی ثیوبریسا ٍ سبپرٍفیت آلَزُ کٌٌسُ

پیص ویبز  :ودارد

اًسبى ٍ ،آشٌبی ثب ذصَصیبت هَرفَلَشیکی هبکرٍسکَپی ٍ هیکرٍسکَپی آًْب
رضتٍ ي مقطع تحصیلی داوطجًیبن  :علًم آزمبیطگبَی -کبرضىبسی وبپیًستٍ
جلسٍ
1

وبم مدرس/مدرسیه  :دکتر وبیبعلی احمدی
ريز

تبریخ
وبم مدّرس
رئًس مطبلب
دکتر احمدی 93/12/4
رٍشْبی هرتلف ًوًَِ ثرزاری ٍجوغ آٍری اًَاع ًوًَِ ّبی ثبلیٌی زر ثیوبریْبی قبرچی،

ديضىبٍ

اًتقبل ًوًَِ ثبلیٌی ثِ آزهبیشگبًُ -.وًَِ ثرزاری ٍ کشت َّا ،تْیِ سبة کبلچر از پٌی

صبح

سیلیَم ٍ آسپرشیلَس
2

رٍشْبی آزهبیش ًوًَِ ّب ،رٍشْبی ًگْساری قبرچْب ،رٍشْبی هطبلؼِ ٍ ثررسی
ذصَصیبت کپکْبً ،حَُ اًجبم اسالیس کبلچر ،آشٌبیی ثب ذصَصیبت هبکرٍسکَپی پٌی

93/12/11
"

"

سیلیَم ٍ آسپرشیلَس -تْیِ سبة کبلچر از هَکَر ٍ رایسٍپَس -تْیِ اسالیس کبلچر از
پٌی سیلیَم ٍ آسپرشیلَس
3

آشٌبیی ثب ذصَصیبت هبکرٍسکَپی هَکَر ٍ رایسٍپَس -تْیِ سبة کبلچر از فَزاریَم،
اسکَپَالریَپسیس ٍ پسیلَهبیسس -تْیِ اسالیس کبلچر از هَکَر ٍ رایسٍپَس  -تْیِ الم

93/12/18
"

"

از پٌی سیلیَم ٍ آسپرشیلَس ٍ ثررسی ذصَصیبت هیکرٍسکَپی آًْب
4

آشٌبیی ثب ذصَصیبت هبکرٍسکَپی فَزاریَم ،اسکَپَالریَپسیس ٍ پسیلَهبیسس -تْیِ
سبة کبلچر از آلترًبریب ،کالزٍسپَریَم ٍ کَرٍٍالریب  -تْیِ اسالیس کبلچر از فَزاریَم،

94/1/17

"

"

اسکَپَالریَپسیس ٍ پسیلَهبیسس  -تْیِ الم از هَکَر ٍ رایسٍپَس ٍ ثررسی
5

ذصَصیبت هیکرٍسکَپی آًْب
آشٌبیی ثب ذصَصیبت هبکرٍسکَپی آلترًبریب ،کالزٍسپَریَم ٍ کَرٍٍالریب  -تْیِ اسالیس
کبلچر از آلترًبریب ،کالزٍسپَریَم ٍ کَرٍٍالریب  -تْیِ سبة کبلچر از کبًسیسا آلجیکٌس،

94/1/24
"

"

کبًسیسا ٍ spجئَتریکَم  -تْیِ الم از فَزاریَم ،اسکَپَالریَپسیس ٍ پسیلَهبیسس ٍ
6

ثررسی ذصَصیبت هیکرٍسکَپی آًْب
آشٌبیی ثب ذصَصیبت هبکرٍسکَپی کبًسیسا آلجیکٌس ،کبًسیسا ٍ spجئَتریکَم  -تست
هَرفَلَشیک آگبر از کبًسیسا آلجیکٌس ،کبًسیسا - spتْیِ اسالیس کبلچر از
هیکرٍسپَرٍم کٌیس ،م .جیپسئَم ،سیي سفبلسترٍم ٍ جئَتریکَم  -تْیِ الم از آلترًبریب،
کالزٍسپَریَم ٍ کَرٍٍالریب ٍ ثررسی ذصَصیبت هیکرٍسکَپی آًْب
اسالیس کبلچر از هیکرٍسپَرٍم کٌیس -هیکرٍسپَرٍم جیپسئَم – جئَتریکَم – سیي
سفبلسترٍم
تْیِ الم از آلترًبریب -کالزٍسپَریَم -کَرٍٍالریب ٍ رًگ آهیسی ٍ تشریص آًْب

94/1/31
"

"

7

تست جرم تیَة  -تْیِ اسالیس کبلچر از تریکَفیتَى رٍثرٍم ،تریکَفیتَى هٌتبگرٍفیت ٍ
زرکسلرا  -تْیِ الم از کبًسیسا آلجیکٌس ،کبًسیسا ،spسیي سفبلسترٍم ٍ جئَتریکَم ٍ

94/2/7
"

"

ثررسی ذصَصیبت هیکرٍسکَپی آًْب ،هشبّسُ ذصَصیبت هیکرٍسکَپی الهْبی
کبًسیسا زر ًَهٌِ ّبی ثبلیٌی
8

تْیِ اسالیس کبلچر از تریکَفیتَى تًَسَرًس ،اپیسرهَفیتَى فلَکَزٍم ،تریکَتشیَم  -تْیِ
الم از هیکرٍسپَرٍم کٌیس ،م .جیپسئَم ٍ زرکسلرا ٍ ثررسی ذصَصیبت هیکرٍسکَپی

94/2/14
"

"

آًْب
9

تْیِ اسالیس کبلچر از تریکَفیتَى شًَالیٌی ،تریکَفیتَى ٍرٍکَزٍم ،آلشریب ثَئیسی  -تْیِ

94/2/21
"

الم از تریکَفیتَى رٍثرٍم ،هٌتبگرٍفیت ٍ تریکَتشیَم ٍ ثررسی ذصَصیبت
هیکرٍسکَپی آًْب ،هشبّسُ ذصَصیبت هیکرٍسکَپی اکتَتریکس ،اًسٍتریکس،
فبٍٍس ،هَی سَراخ شسُ ،هَی سبلن
10

تْیِ الم از تریکَفیتَى تًَسَرًس ،اپیسرهَفیتَى فلَکَزٍم ،آلشریب ثَئیسی ٍ ثررسی

94/2/28

"

ذصَصیبت هیکرٍسکَپی آًْب  -هشبّسُ ذصَصیبت هیکرٍسکَپی هبالسسیبفَرفَر-
هیسلیَم زر پَستِ -پَستِ سبلن -کریپتَکَکَس
11

تْیِ الم از تریکَفیتَى شًَالیٌی ،تریکَفیتَى ٍرٍکَزٍم ٍ ثررسی ذصَصیبت

94/3/4
"

هیکرٍسکَپی آًْب  -هشبّسُ ذصَصیبت هیکرٍسکَپی اسپَرٍتریکس شٌکئی،
ترایکَهبیکَزیس ،کرایسٍسپَریَم
12

زٍرُ

13

اهتحبى پبیبى ًیوسبل

94/3/11
"

منبع اصلی درس ()REFRENCE
1- Medical mycology. Rippon, latest ed.
(آذریي چبح) 2- Medical mycology. Evans, latest ed. .
 -3قبرچ شٌبسی پسشکی .ذبًن زکتر شْال شبززی (آذریي چبح).
 -4قبرچ شٌبسی پسشکی جبهغ .ذبًن زکتر فریسُ زیٌی ،آقبی زکتر سیس ػلی هْجس ٍ آقبی زکتر هسؼَز اهبهی (آذریي چبح).
منابع وابسته برای مطالعه ()BIBLIOGRAPHY
Fungal biology. D. H. Jennings. Latest ad.

ريش ارزضیببی:
- 1

حضَر فؼبل ٍ پرسش ٍ پبسد زر کالسّ ،وچٌیي زقت زر اًجبم کبرّبی ػولی ّر جلسِ ٍ تْیِ الم هٌبست زر ّر جلسِ از

ًوًَِ ّبی کشت زازُ شسُ تَسظ زاًشجَ (ً 1/5ورُ)
 - 2اهتحبى ػولی پبیبى ترم (پبیبى ًیوسبل) ثِ صَرت ایستگبّی (ً 14ورُ)
ً 4/5 - 3ورُ از الم ّبی هجَْل (سِ الم) تشریصی هؼییي ثِ صَرت تصبزفی زر اذتیبر ّر زاًشجَ قرار زازُ هی شَز کِ زر
هست  12زقیقِ آًْب را تٌظین ٍ تشریص زّس.
ريش َبی تدریس :
سرٌراًی ٍ ترسین ذصَصیبت هَرفَلَشیک قبرچْب ،استفبزُ از الهْبی تْیِ شسُ تَسظ زاًشجَیبى زر ّر جلسِ ٍ الهْبی آهَزشی
آهبزُ -شرکت زاًشجَیبى زر ثحث ٍ هطبلؼِ هیکرٍسکَپی قبرچْب هرثَط ثِ ّر جلسِ ،اًجبم تستْبی تشریصی ٍ تکٌیکْبی ػولی هَرز
ًظر  -استفبزُ از ٍسبیل کوک آهَزشی ،پبٍر پَیٌتٍ ،یسئَ پرٍشکتَرٍ ،ایت ثَرز ،اًیویشي

