
 ثعوِ تؼبلی

 

 زاد اظالهی ٍاحذ ًجف آثبدآداًؽگبُ 

 پسؼکیداًؽکذُ 

 1399-1400فرم طرح درض گرٍُ پیػ ثبلیٌی پسؼکی در ًیوعبل دٍم ظبل 

 اًگل ؼٌبظی ٍ قبرچ ؼٌبظی ًبم درض:
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آزهبیؽگبُ ظبهبًِ ظیوب )تذریط هجبزی هجبحث ًظری(، :  کالضهکبى 

 اًگل ؼٌبظی ٍ قبرچ ؼٌبظی

 9:45-14ظبػت کالض :       ؼٌجِدٍرٍز کالض : 

 http://vs.iaun.ac.ir/m1924لیٌک دفتر کبر هجبزی: 

 s-rostamirad{at}pmd.iaun.ac.ir آدرض پعت الکترًٍیکی: 

 بیواسیضای انسانیی ی تک یاخته ای و کشههاانگلها یکطلوهشفو الم هستقین و کطت وخصوصیات تهیه  ،آضنایی دانطدویاى با نحوه نوونه گیشی:هذف کلی

 :دس پایاى دوسه دانطدو قادس خواهذ بود  اهذاف اختصاصی:

 حیطه ضناختی:

 .آصهایطگاهی ػفونت های قاسچی و انگلی سا ضشح دهذ ساه های تطخیص-1

 توضیح دهذ.دسته بنذی و های انگلی و قاسچی سا تهیه الم آصهایطگاهی خهت تطخیص ػفونت  نحوه نوونه گیشی و -2

 

 :نگشضی حیطه

 .فؼال داضته باضذ ضشکت دس بحث های گشوهی-1

 دسآصهایطگاه دس استباط با هوضوػات هطشح ضذه سؤال نوایذ.-2

 ػات قبلی هطخص نوایذ.آى سا نسبت به یادگیشی هوضو ایگاهخپس اص یادگیشی هش هوضوع خذیذ، بتوانذ -3

 

 :سفتاسی )ػولکشدی(حیطه 

 اندام دهذ.حضوس استاد  دسسا  انگلی و قاسچیبیواس هبتال به بیواسی های  تهیه الم اص نوونه نحوه نوونه گیشی و-1

 .هواسد هثبت کارب سا هطخص نوایذسا بنویسذ و  انگلی و قاسچیآصهایص های الصم خهت تطخیص بهتش بیواسی های -2

 و ضایغ قاسچهای :ضاهل ضناسی قاسذ ،نواتودها و سستودها تشهاتودها، :ضاهل ضناسی کشم ونسوج، وخوى ای سوده های یاخته تک ضاهل انگلی های نوونه-3

 .سا بصوست هاکشوسکوپی و هیکشوسکوپی دس صیش هیکشوسکوپ تطخیص دهذ پضضکی نظش اص سایح

 

http://vs.iaun.ac.ir/m1924


ایداد انگیضه بشای یادگیشی -4بشسسی گضاسش کاس آصهایطگاهی دانطدو  -3اسصضیابی سوصانه اص هباحث خلسه گزضته.  -2. غیاب و حضوس 1فؼالیت استاد:

 بیطتش)فؼالیت گشوهی(.

 نوونه الم، صوست به وبنذپایاى ها قاسذ ها، کشم وهاکشوسکوپی هیکشوسکوپی ها، یاخته تک هیکشوسکوپی های ونوونه بشسسی و ضیوه تذسیس: سخنشانی

 استشیو هیکشوسکوپ ،با استفاده اص هیکشوسکوپ بشای دانطدویاى وآهاده هونتاطضذه

 .و پاوسپوینت طکتوس، وایت بشدوویذئوپش ضاهل سایل کوک آهوصضیو

اندام تکالیف  -3ػولی.  و ضشکت هنظن دس خلسات اسصضیابی ضفاهی -2   آصهایطگاهحضوس به هوقغ و فؼال دس  -1دانطدو:و تکالیف چگونگی فؼالیت 

 هحوله اص طشف استاد.

 ودانطدو انذ گشدیذه هطخص وهاکشوسکوپی هیکشوسکوپی های نوونه که یا پاوس پوینت ایستگاهی اهتحاى صوست به ػولی دسس -1 نحوه اسصیابی دانطدو:

 اسصیابی تکالیف  -3حضوس و غیاب.  -2 دهذ اسائه ها نوونه ضناسایی دسهوسد ضفاهی یا کتبی پاسخ بتوانذ

 

 جذٍل زهبًجٌذی درض  

 ػٌَاى هجبحث درظی در ایي جلعِ هَضَع جلعِ

1 

 تک یبختِ ؼٌبظی

کذاراى هص ،آهیت ّب

 ٍتبشکذاراى(

. تؽخیص ازهبیؽگبّی ٍ ثررظی خصَصیبت  جِ طریق هعتقین ٍ تغلیظ) رٍغ رظَثی ٍ فلَتبظیَى(ًوًَِ گیریاًجبم ًحَُ 

.ثررظی خصَصیبت هرفَلَشیک تریکَ هرفَلَشیک آهیت اًتبهَثب ّیعتَلیتیکب ، اًتب هَثب کلی ثبالًتیذیَم کلی ، ٍ شیبردیب الهجلیب

 (از ًوًَِ ترؼحبت الَدُ ثِ تریکَهًَبض ٍاشیٌبلیطwet smearهًَبض ٍاشیٌبلیط ًٍحَُ تْیِ کعترغ هرطَة) 

 قبرچ ؼٌبظی 2

ٍ RBٍ تعت   Germ tube، تؽخیص افتراقی گًَِ ّبی کبًذیذا ثِ رٍ غ ًحَُ رًگ آهیسی قبرچْب ثِ رٍغ جَّر چیي 

کریپتَ ،ررظی ٍ تؽخیص آزهبیؽگبّی قبرچْبی هخوری  کبًذیذیب آلجیکٌط، شئَ تریکَم کبًذیذٍم، تعت کالهیذٍ کًَیذی .ث

 ثررظی  الم هیکرٍظکَپی ثیوبری اکتیٌَ هیکَزیطفیعتَلْبی ثیوبری اکتیٌَهیکَزیط ،ًحَُ تْیِ ًوًَِ از کَکَض ًئَ فَرهٌط .

3 

 تک یبختِ ؼٌبظی

)تبزکذاراى خًَی ٍ 

 ٍ کَکعیذیب ثبفتی(

. تؽخیص ازهبیؽگبّی ٍ ثررظی خصَصیبت هرفَلَشیک لیؽوبًیب هیجر .)اؼکبل  از زخن لیؽوبًیَزیط ًحَُ ًوًَِ گیری

تریپبًَزٍم گبهجیٌط ٍ کرٍزی. خًَی  مثررظی الٍ ًحَُ تْیِ گعترغ ًبزک ٍ ضخین خًَی  اهبظتیگَت ٍ پرٍهبظتیگَت (

 تَکعَ پالظوب گًَذی ثررظی الم

 قبرچ ؼٌبظی 4
ثررظی ٍ تؽخیص آزهبیؽگبّی قبرچْبی ظطحی :  پتی ریبزیط ٍرظی کبلر،پتی ریبزیط اٍال ثررظی ٍ تؽخیص آزهبیؽگبّی 

 تریکط ٍ کچلی فبٍٍض.قبرچْبی جلذی: کچلی اکتَ ٍ آًذٍ 

5 
 دًجبلِ کَکعیذیب

 کرم ؼٌبظی ًوبتَدا

پالظوَدیَم ٍیَاکط ٍ پالظوَدیَ  ریب ،ثررظی خصَصیبت هرفَلَشیک ،ًحَُ ًوًَِ گیری ٍ تؽخیص ازهبیؽگبّی  ثیوبری هبال

 فبلعیپبرٍم.

6 
 قبرچ ؼٌبظی

 

، آلترًبریب ٍ آظپر شیلَض ٍ رایسٍ پَض، هَکَرثررظی ٍ تؽخیص آزهبیؽگبّی قبرچْبی فرصت طلت فَزاریَم،پٌی ظلیَم ، 

 ًیجر

 تؽخیص ازهبیؽگبّی ٍ ثررظی خصَصیبتورفَلَشیک کرم ثبلغ ٍ تخن کرهْبی ًوبتَد آظکبریط، اکعیَر ، تریکَ ظفبل دًجبلِ ًوبتَدا 7

 قالثذار اًعبًی ٍکرم  تریؽیيًحَُ ًوًَِ گیری . تؽخیص ازهبیؽگبّی ٍ ثررظی خصَصیبت هرفَلَشیک کرهْبی  ًوبتَداکرم ؼٌبظی  8

9 
 کرم ؼٌبظی

 )ظعتَدّب(

 ثررظی خصَصیبت هرفَلَشیک ترهبتَد  فبظیَال ّپبتیکب ٍترهبتَد دیکرٍظَلیَم دًذریتیکَم

 )ثررظی اؼکبل ثبلغ، تخن .هیراظیذیَم .اظپَرٍظیعت.ردی ٍ ظرکر(

10 
 کرم ؼٌبظی

 )دًجبلِ ظعتَدّب(
 تخن ترهبتَد  ؼیعتَزٍهبّب ثررظی خصَصیبت هرفَلَشیک کرم ثبلغ ٍ

11 
 کرم ؼٌبظی

 )ظعتَدّب(

ًحَُ ًوًَِ گیری ،تؽخیص ازهبیؽگبّی ٍ ثررظی خصَصیبت هرفَلَشیک ظعتَد ّبی ، ّیوٌَلپیط ًبًب،تٌیب ظبشیٌبتب ٍ تٌیب 

 ظَلیَم



 

 مىابع درسی:

 :درس اصلی مىابع.

 ، آخريه چاپآئيژ اوتشارات اي، ياختٍ تك بيماريُاي ايران اوگلی بيماريُاي : اسماعيل صائبی .1

 ، آخريه چاپتُران داوشگاٌ اوتشارات پسشكی، جامع شىاسی َمكاران،قارچ ي فريدٌ زيىی .2

 ، آخريه چاپتُران داوشگاٌ اوتشارات پسشكی، شىاسی ياختٍ َمكاران،تك ي دكترادريسيان .3

 ، آخريه چاپتُران كشايرز، پسشكی،اوتشارات كرمشىاسی : فريدين ارفع .4

 ، آخريه چاپتُران داوشگاٌ اوتشارات پسشكی، قارچشىاسی : يَمكاران مسعًد امامی .5

 ، آخريه چاپآييژ اوتشارات ،پسشكی شىاسی اوگل وًابراين كتاب ترجمٍ : عميد اطُري .6

 ، آخريه چاپتُران داوشگاٌ اوتشارات پسشكی، جامع شىاسی قارچ يَمكاران، فريدٌ زيىی .7

 ، آخريه چاپزعيم دكتر حشرٌ شىاسی .8
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12 
 کرم ؼٌبظی

 )دًجبلِ ظعتَدّب(
 ظرکَض تٌیب ظبشیٌبتب ٍ تٌیب ظَلیَمثررظی اؼکبل  تخن ،ثٌذ ًبرض، ثٌذ ثبلغ ، ثٌذ ثبرٍرٍ فرم ظیعتی 

13 
 کرم ؼٌبظی

 )دًجبلِ ظعتَدّب(

ًحَُ ًوًَِ گیری . تؽخیص ازهبیؽگبّی ٍ ثررظی خصَصیبت هرفَلَشیک کرم ثبلغ ٍ تخن ٍ اؼکبل پرٍتَاظکَلکط اکی 

 ًَکَکَض گراًَلَزٍض.

 کیعت ّیذاتیک ًٍحَُ تْیِ آًتی شى کبزًٍی از هبیغ کیعت ّیذاتیک   

 اهتحبى پبیبى ترم 14
 


