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 .شوند می آشنا  حشرات مهم و ناقل بیماری در انسان تشخیص آزمایشگاهی تک یاخته ها و صحیح  تکنیکهای و مفاهیم با در پایان این واحد درسی دانشجویان هدف کلی درس:

 
 

شماره  

 جلسه 

اهداف میانی  )رئوس  

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی،  

 عاطفی، روان حرکتی( 

طبقه هر  

 حیطه 

 روش یاددهی

 یادگیری 

مواد و وسایل  

 آموزشی 

زمان  

 )دقیقه( جلسه
 ارزشیابی نحوه تکالیف دانشجو 

1 
 قارچ كلیات با شناييآ

 پزشکي شناسي

 

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختي:

 را بداند. ساختمان و خصوصیات عمومي قارچ ها .1

 شرح دهد. تقسیم بندی قارچ ها را بر اساس محل ابتال. 2

 را بیان كند. شکل تکثیر انواع قارچ ها. 3

را بیااان . شرايط و وضعیت آلودگي به بیماری هااای قااار ي  4

 كند.

 فاكتورهای مقاومت ذاتي بدن در برابر قارچ ها بیان كند.. 5

 طبقه بندی انواع بیماری های قار ي را بیان كند.. 6

 حیطه عاطفي:

 در حین تدريس به درس گوش كند.با انگیزه  .1

 در مباحث مطرح شده مشاركت داشته باشد. 2

 شناختی 

 عاطفی 

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

 گروهی 

 وایت برد 
 ماژیک 

 ویدئو پروژکتور 
 کتاب، مقاله 
نرم افزار  

Power point 

120 

پرسش و پاسخ در  
  -انتهای کالس

آمادگی برای  
 جلسه آینده 

آزمونهای  

 آغازین 

 تکوینی پرسش و پاسخ در   120 وایت برد  سخنرانی، شناختی  دانشجو بتواندانااواع قااارچ هااای آشنايي با   2

 
   گردش علمی، آزمایشی   –پاسخ پرسش و  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی 

  در مورد تسلط یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف می آزمون
 دانشجویان( برگزار گردد. 
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 حیطه شناختي: سطحي

)پیاادرات تینااه آ نیگاارات  های قار ي سااطحيبیماري .1

 زمینه ساز عوامل وومايکوزيس( ترايکوسپوروم و ات

 بااالینيت  اشااکا  و عالئاام ت بیماااری كننده ايجاد و

ت تشااصی  هااای روش ت بیماااری اپیاادمیولو ی

 .نمايد بیان را درمان وپیشگیری 

 حیطه عاطفي:

 دانشجو با انگیزه به حل مسائل بپردازد. .1

دانشجو با تمركز حواس در طو  كالس مسااائل را پیگیااری .  2

 كند.

 و پرسش عاطفی 
 بحث پاسخ،

، گروهی
گروهی کوچک،  

 حل مسئله

 ماژیک 
 ویدئو پروژکتور 
 کتاب، انیمیشن، 

نرم افزار  
Power point 

 -انتهای کالس
Quiz    در جلسه

 آینده 

 

3 
انااواع شاابه قااارچ آشنايي با  

هاااای ساااطحي )عوامااال 

 باكتريا (

 دانشجو بتواند

 یطه شناختي:ح

قااار ي )تريکومااايکوزيست بیماري .1 های شاابه 

 واريتراسمات درماتوفیلوز و كراتولیز حفره ای(  

 بیماااریت  كننااده ايجاااد زمینه ساز و عوامل

 بیماریت  اپیدمیولو ی بالینيت  اشکا  و عالئم

 را درمااان وت پیشااگیری تشصی  های روش

 .نمايد بیان

 حیطه عاطفي:

 مسائل بپردازد. دانشجو با انگیزه به حل .1

دانشجو با تمركز حواس در طو  كالس مسااائل را پیگیااری .  2

 كند.

 شناختی 

 عاطفی 

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی
گروهی کوچک،  

 حل مسئله

 وایت برد 
 ماژیک 

 ویدئو پروژکتور 
 کتاب، انیمیشن، 

نرم افزار  
Power point 

120 

پرسش و پاسخ در  
 -انتهای کالس

Quiz    در جلسه
 ه آیند

 تکوینی 

 

4 
بیماری های قار ي آشنايي با  

 )كچلي سر(  جلدی

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختي:

 را جلاادی قار ي های بیماری وپزشکي بهداشتي اهمیت.  1

 دهد. شرح

 كند. راتشريح آنها بندی تقسیم و درماتوفیتي عوامل. 2

 و دنیااا در انهااا رايج فاكتورهای ريسک و انتقا  راه های. 3

 دهد. شرح را بیماری مصازن و منطقه

 را بیماااری اپیاادمیولو ی و بااالیني اشااکا و  سر كچلي -4

 .دهد توضیح

رو ش های تشصی  و پیشگیری و درمان انواع كچلي ساار   -5

 ختی شنا

 عاطفی 

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی
گروهی کوچک،  

 حل مسئله

 وایت برد 
 ماژیک 

 ویدئو پروژکتور 
کتاب،  

 انیمیشن،مقاله، 
نرم افزار  

Power point 

120 
پرسش و پاسخ در  

 -انتهای کالس
 ارائه کالسی

 تکوینی 
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 را بیان كند.

 حیطه عاطفي:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد  سيدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشاركت داشته باشد. 2

5 
بیماری های قار ي آشنايي با  

 جلدی )كچلي بدن و ناخن(

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختي:

 انواع كچلي بدن را بیان كند.. 1

 انواع كچلي بدن  كننده فاكتورهای مستعد و بالیني اشکا   -2

 .نمايد تشريح را

 . روش های تشصی  آزمايشگاهي و درمان آنها را بیان كند.6

 حیطه عاطفي:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد  سيدر هنگام تدر .1

 مشاركت داشته باشددر مباحث مطرح شده . 2

 شناختی 

 عاطفی 

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی
گروهی کوچک،  

 حل مسئله

 وایت برد 
 ماژیک 

 ویدئو پروژکتور 
کتاب،  

 انیمیشن،مقاله، 
نرم افزار  

Power point 

120 
پرسش و پاسخ در  

 -انتهای کالس
 ارائه کالسی

 تکوینی 

 

6 
بیماری های قار ي آشنايي با  

وما و )مايساات زياار جلاادی

 بوتريومايکوزيس(

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختي:

زير  قار ي های بیماری پزشکي و بهداشتي اهمیت .1

 .دهد شرح را جلدی 

 انواع مايستوما را بیان كند. .2

را بیااان مايستوما بیماری بیماريزايي و عالئم بالیني  .3

 كند

 در نهاااآ رايج فاكتورهای ريسک و انتقا  راه های .4

 .دهد شرح را بیماری اپیدمیولو ی و دنیا

 عواماال ايجااادو بالیني اشکا بوتريومايکوزيس و  .5

 .دهد توضیح را بیماری

روش های تشصی  آزمايشگاهي و درمااان آنهااا را  .6

 بیان كند.

 حیطه عاطفي:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد  سيدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشاركت داشته باشد. 2

 شناختی 

 عاطفی 

 نی،سخنرا

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی
گروهی کوچک،  

 حل مسئله

 وایت برد 
 ماژیک 

 ویدئو پروژکتور 
کتاب، جزوه  

 آموزشی، 
نرم افزار  

Power point 

120 

پرسش و پاسخ در  
 -انتهای کالس

Quiz    در جلسه
 آینده 

 تکوینی 

 

7 
بیماری های قار ي آشنايي با  

زياااااااار جلاااااااادی 

)كروموبالسااااتومايکوزيست 

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختي:

زير  قار ي های بیماری پزشکي و بهداشتي اهمیت .7

 شناختی 

 عاطفی 

 سخنرانی،

 و پرسش

 وایت برد 
 ماژیک 

 ویدئو پروژکتور 
120 

پرسش و پاسخ در  
 -انتهای کالس

Quiz    در جلسه

 تکوینی 
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 اساااااااااپورتريکوزيس و

 لوبومايکوزيس(

كروموبالستومايکوزيست اسپورتريکوزيس و   جلدی 

 .دهد شرح را لوبومايکوزيس

بیماااری هاااای بیماااريزايي و عالئاام باااالیني  .8

كروموبالساااتومايکوزيست اساااپورتريکوزيس و 

 را بیان كند لوبومايکوزيس

 در نهاااآ رايج فاكتورهای ريسک و انتقا  هایراه  .9

 .دهد شرح را بیماری اپیدمیولو ی و دنیا

روش های تشصی  آزمايشگاهي و درمااان آنهااا را  .10

 بیان كند.

 حیطه عاطفي:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد  سيدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشاركت داشته باشد. 2

 بحث پاسخ،

، گروهی
گروهی کوچک،  

 حل مسئله

کتاب، جزوه  
 آموزشی، 
نرم افزار  

Power point 

 آینده 

8 

بیماری های قار ي آشنايي با  

 سیسااااتمیک حقیقااااي

)هیستوپالساااااااموزيس و 

 يس(كوكسیديوئیدومايکوز

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختي:

 قااار ي هااای بیماااری پزشکي و بهداشتي اهمیت .1

 .دهد شرح راسیستمیک  

تفاوت های قارچ های سیستمیک حقیقااي از نااوع  .2

 را بیان كند. فرصت طلب

بیماااری هااای قااار ي بیماريزايي و عالئم بااالیني   .3

هیستوپالساااموزيس و  سیساااتمیک حقیقاااي

 ندرا بیان ك   كوكسیديوئیدومايکوزيس

 در نهاااآ رايج فاكتورهای ريسک و انتقا  راه های .4

 .دهد شرح را بیماری اپیدمیولو ی و دنیا

روش های تشصی  آزمايشگاهي و درمااان آنهااا را  .5

 بیان كند.

 حیطه عاطفي:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد  سيدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشاركت داشته باشد. 2

 شناختی 

 عاطفی 

 نرانی،سخ

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی
گروهی کوچک،  

 حل مسئله

 وایت برد 
 ماژیک 

 ویدئو پروژکتور 
کتاب، فیلم 
آموزشی،  
 انیمیشن، 
نرم افزار  

Power point 

120 
پرسش و پاسخ در  

 -انتهای کالس
 ارائه پروژه، 

تکوینی یا  

 تشخیصی 

9 

بیماری های قار ي آشنايي با  

سیسااااتمیک حقیقااااي 

مايکوزيس )پاراكوكسیديوئیدو

 و بالستومايکوزيس(

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختي:

بیماری های قار ي بیماريزايي و عالئم بالیني   .1

سیسااااااااااتمیک حقیقااااااااااي 

 شناختی 

 عاطفی 

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

 وایت برد 
 ماژیک 

 ویدئو پروژکتور 
کتاب، فیلم 

120 
پرسش و پاسخ در  

 -انتهای کالس
 ارائه پروژه، 

تکوینی یا  

 تشخیصی 
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پاراكوكساااااااااااایديوئیدومايکوزيس و 

 .را بیان كند بالستومايکوزيس

 نهاآ رايج فاكتورهای ريسک و انتقا  راه های .2

 .دهد شرح را بیماری اپیدمیولو ی و دنیا در

تشصی  آزمايشگاهي و درمان آنها   روش های .3

 را بیان كند.

 حیطه عاطفي:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد  سيدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشاركت داشته باشد. 2

، گروهی
گروهی کوچک،  

 حل مسئله

آموزشی،  
 انیمیشن، 
نرم افزار  

Power point 

10 
بیماری های قار ي آشنايي با  

فرصااات طلاااب مصماااری 

 )كانديدا(

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختي:

 كانديديازيس و انواع مصمرهای كانديدا را بیان كند .1

 كانديديازيس را طبقه بندی كند.انواع اشکا   .2

كانديااديازيس را بااه بیماااريزايي و عالئاام بااالیني  .3

 بیان كند تفکیک

 رايااج فاكتورهااای ريسااک و انتقااا  راه هااای .4

 را بیماااری اپیاادمیولو ی و دنیااا در كانديديازيس

 .دهد شرح

روش های تشصی  آزمايشگاهي و درمااان آنهااا را  .5

 بیان كند.

 حیطه عاطفي:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد  سيردر هنگام تد .1

 در مباحث مطرح شده مشاركت داشته باشد. 2

 

 شناختی 

 عاطفی 

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی
گروهی کوچک،  

 حل مسئله

 وایت برد 
 ماژیک 

 ویدئو پروژکتور 
کتاب، عکس،  

 انیمیشن، 
نرم افزار  

Power point 

120 

پرسش و پاسخ در  
 -انتهای کالس

Quiz  ر جلسه  د
 آینده 

تکوینی یا  

 تشخیصی 

11 

ماری های قار ي بیآشنايي با  

مصمری طلب  شاابه   فرصت  و 

و  سزيكريپتوكوكااو )قااار ي

 (اكتینومايکوزيس

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختي:

كريپتوكوكوس هااای انواع  كريپتوكوكوزيس و   .1

 عامل بیماری را بیان كند.

 انواع اشکا  كريپتوكوكوزيس را بیان كند. .2

بالیني  بیمار .3 كريپتوكوكوزيس را يزايي و عالئم 

 بیان كند به تفکیک

 نهاآ رايج فاكتورهای ريسک و انتقا  راه های .4

 شناختی 

 عاطفی 

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی
گروهی کوچک،  

 حل مسئله

 وایت برد 
 ماژیک 

 ویدئو پروژکتور 
کتاب، عکس،  

 انیمیشن، 
نرم افزار  

Power point 

120 

پرسش و پاسخ در  
 -انتهای کالس

Quiz    در جلسه
 آینده 

تکوینی یا  

 تشخیصی 
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 .دهد شرح را بیماری اپیدمیولو ی و دنیا در

روش های تشصی  آزمايشگاهي و درمان آنها  .5

 را بیان كند.

 اكتینومايکوزيس و انواع عوامل ايجاد كننده   .6

 آن را بیان كند. .7

بالیني  بیماريزا .8 كريپتوكوكوزيس را يي و عالئم 

 بیان كند به تفکیک

 نهاآ رايج فاكتورهای ريسک و انتقا  راه های .9

 .دهد شرح را بیماری اپیدمیولو ی و دنیا در

روش های تشصی  آزمايشگاهي و درمان آنها  .10

 را بیان كند.

 حیطه عاطفي:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد  سيدر هنگام تدر .1

 ر مباحث مطرح شده مشاركت داشته باشدد. 2

 

12 

بیماری های قار ي ا  آشنايي ب

فرصااااااات طلاااااااب 

)موكورماااااااااايکوزيست 

سودوآلشااااااااريازيس و 

 (نوكارديازيس

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختي:

 قااار ي هااای بیماااری پزشکي و بهداشتي اهمیت .1

 .دهد شرح راسیستمیک فرصت طلب 

بیماااری هااای قااار ي بیماريزايي و عالئم بااالیني   .2

و سیستمیک   موكورمايکوزيست سودوآلشااريازيس 

 بیان كند را به تفکیکيازيس  نوكارد

 در نهاااآ رايج فاكتورهای ريسک و انتقا  راه های .3

 .دهد شرح را هابیماري اپیدمیولو ی و دنیا

روش های تشصی  آزمايشگاهي و درمااان آنهااا را  .4

 بیان كند.

 حیطه عاطفي:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد  سيدر هنگام تدر .1

 داشته باشددر مباحث مطرح شده مشاركت . 2

 شناختی 

 عاطفی 

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی
گروهی کوچک،  

 حل مسئله

 وایت برد 
 ماژیک 

 ویدئو پروژکتور 
 کتاب، مقاله 
نرم افزار  

Power point 

120 

پرسش و پاسخ در  
 -انتهای کالس

تحقیق کالسی  
 برای درس 

تکوینی یا  

 تشخیصی 

13 
بیماری های قار ي آشنايي با  

 پر يلوزيس(فرصت طلب )آس

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختي:

 را آسپر يلوزيس پزشکي و بهداشتي اهمیت .1

 شناختی 

 عاطفی 

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

 وایت برد 
 ماژیک 

 ویدئو پروژکتور 
120 

پرسش و پاسخ در  
 -انتهای کالس

تحقیق کالسی  

تکوینی یا  

 تشخیصی 



 

 تربت حیدریه  علوم پزشکی دانشگاه و توسعه آموزش پزشکی ات مرکز مطالع - یمعاونت آموزش 
 

 .دهد شرح

آسپر يلوزيس را به بیماريزايي و عالئم بالیني   .2

 بیان كند تفکیک

 رايااج فاكتورهااای ريسااک و انتقا  راه های .3

 بیماری اپیدمیولو ی و دنیا در آسپر يلوزيس

 .دهد شرح را

ي و درمان آنها روش های تشصی  آزمايشگاه .4

 را بیان كند.

 حیطه عاطفي:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد  سيدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشاركت داشته باشد. 2

، گروهی
گروهی کوچک،  

 حل مسئله

 کتاب، مقاله 
نرم افزار  

Power point 

 برای درس 

14 

قااار ي  عواماالآشاانايي بااا 

 ئوتريکااومت فرصاات طلااب )

رودوتاارو ت پنااي ساایلیوم و 

 (فوزاريوم

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختي:

عواماال قااار ي  ئوتريکااومت   پزشااکي و بهداشتي اهمیت. 1

و فوزاريوم و بیماری های ايجاد شااده   رودوترو ت پني سیلیوم

 .دهد شرح را توسط آن ها

بالیني  .  2  ئوتريکوزيست رودوترولااوزيست بیماريزايي و عالئم 

 بیان كند را به تفکیک  پني سیلیوزيس و فوزاريوزيس

 در اين عوامل را رايج فاكتورهای ريسک و انتقا  راه های. 3

 .دهد شرح را بیماری اپیدمیولو ی و دنیا

 روش های تشصی  آزمايشگاهي و درمان آنها را بیان كند.. 4

 حیطه عاطفي:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد  سيدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشاركت داشته باشد. 2

 شناختی 

 عاطفی 

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی
گروهی کوچک،  

 حل مسئله

 وایت برد 
 ماژیک 

 ویدئو پروژکتور 
 اب، مقاله کت

نرم افزار  
Power point 

120 

پرسش و پاسخ در  
 -انتهای کالس

تحقیق کالسی  
 برای درس 

تکوینی یا  

 تشخیصی 

15 
بیماری های قار ي آشنايي با  

فرصااااااات طلاااااااب 

 )پنوموسیستوزيس(

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختي:

 راپنوموسیسااتیس  پزشااکي و بهداشااتي اهمیت .1

 .دهد شرح

آن با انگاال هااا را بیااان د يل قارچ بودن و تفاوت   .2

 كند.

بیماريزايي و عالئم بالیني پنوموسیستوزيس را بااه  .3

 تفکیک بیان كند

 شناختی 

 عاطفی 

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی
گروهی کوچک،  

 حل مسئله

 وایت برد 
 ماژیک 

 ویدئو پروژکتور 
 کتاب، مقاله 
نرم افزار  

Power point 

120 

پرسش و پاسخ در  
 -انتهای کالس

تحقیق کالسی  
 برای درس 

ینی یا  تکو

 تشخیصی 



 

 تربت حیدریه  علوم پزشکی دانشگاه و توسعه آموزش پزشکی ات مرکز مطالع - یمعاونت آموزش 
 

رايااج  فاكتورهااای ريسااک و انتقااا  راه هااای .4

 شاارح را بیماااری اپیدمیولو ی وپنوموسیستیس 

 دهد.

روش های تشصی  آزمايشگاهي و درمااان آنهااا را  .5

 بیان كند.

 حیطه عاطفي:

 س توجه داشته و با دقت گوش دهدبه در  سيدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشاركت داشته باشد. 2

16 
)مايکوتوكسین  قار ي  سموم 

 ها(

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختي:

و  پزشکي و بهداشتي اهمیتتعريف مايکوتوكسینت  .1

 قارچ های تولید كننده آن را بیان كند.

انااااواع بیماااااريزايي و عالئاااام بااااالیني  .2

 .را به تفکیک بیان كند  مايکوتوكسیکوزيس

وتوكسین ها را شرايط مساعد ايجاد كننده اين مايک .3

 بر مواد غذايي شرح دهد.

و  .4 آزمايشااگاهيت پیشااگیری  تشااصی   روش های 

 را بیان كند. كنتر  مايکوتوكسین ها 

 حیطه عاطفي:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد  سيدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشاركت داشته باشد. 2

      

8 
جمع بندی كلي مطالب و رفع 

 سخ به سوا تو پا مشکل

 دانشجو بتواند 
 مسائل مصتلف ارائه شده در طو  ترم را حل نمايد. .1

 هدف از ارائه اين واحد درسي را به خوبي درک كرده باشد.. 2

 با انگیزه و اشتیاق در امتحان پايان ترم شركت كند.. 3

شناختي  

 عاطفي
 120 ---- حل مسئله 

حل مسائل داده   
 شده 

 آزمون پایانی 
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