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    ویروس شناسی     گروه آموزشی:                                                                پسشکی دانشکده:

      ارشد رشته ویروس شناسی کارشناسی حصیلی:ت یرشتهو  مقطغ

 99-99 اول : تحصیلی نیمسال تحصیلی و سال

             2   تؼذاد ٍاحذ:                                                                            سمینار   : ًبم ٍاحذ درظی

 ندارد یػ ًیبز:پ                                                                            نظری ذ: ًَع ٍاح 

 یدانشکده پسشک هنبى برگساري:                              64-61 :ظبػت  شنبهیک :زهبى برگساري مالض: رٍز

    مهدی آجورلودکتر   هعئَل درض:                                                                 نفر 3 تؼذاد داًؽجَیبى:

  غالمرضا طالؼیدکتر   -دکتر صیاد خانی زاده  –  مهدی آجورلودکتر   )بِ ترتیب حرٍف الفبب(: اظبتیذ

 سشکی، طبقه دوم، اتاق کارپدانشکده    9-61 شنبه  داًؽجَ: ببهؽبٍرُ ظبػبت 

 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

در ایي درض، ررٍغ ارائِ گردد. گرٍُ تذریط هی اظبتیذٍاحذ آهَزؼی هی ببؼذ تَظظ  2مِ در قبلب  ظویٌبر

ؼَد ٍ صحت ى آهَزغ دادُ هیهحتَیبت ػلوی یل پصٍّػ، ًتبیج ٍ چگًَگی تجسیِ ٍ تحلیل آًْب بِ داًؽجَیب

 گردد.هغبلب ٍ هحتَاي هَضَع، بب آًْب بحث هی

 

 

 

  )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

ًحَُ ارائِ هقبالت ٍ تَاًبیی ٍیرٍض ؼٌبظی ٍ  داًؽجَیبى بب رٍغ گردآٍري آخریي اعالػبت هربَط بِ ًوَدى آؼٌب

 تجسیِ ٍ تحلیل آًْب.

 

 

 رئوس مطالب:

ٍیرٍض ؼٌبظی براي هقغغ مبرؼٌبظی ارؼذ ٍ بب هؽَرت اظتبد بٌب بِ ًیبز داًؽجَ تؼییي  براظبض برًبهِ هذٍى گرٍُ

 ؼَد.هی

 

 

 های تدریس:شیوه

 ×پرظػ ٍ پبظخ   ظخٌراًی برًبهِ ریسي ؼذُ   ×ظخٌراًی

 

 (TBLیبدگیري هبتٌی بر تین)  (PBLیبدگیري هبتٌی بر حل هعئلِ)  ×بحث گرٍّی

 ----------------- )لغفبً ًبم ببریذ( ظبیر هَارد
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 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 َدر حیي ارائِ ظویٌبر. ظبلي مٌفراًطدر توبهی داًؽجَیبى ر هٌظن حض 

  ًیعت هگر بِ ضرٍرت ٍ بب اجبزُ.  ظبلي مٌفراًطداًؽجَ هجبز بِ ترك 

 ببؼذ.یبدداؼت برداري ٍ تْیِ جسٍُ بِ ػْذُ داًؽجَ هی  

   اظتفبدُ از تلفي ّوراُ ٍ ضبظ صَت ٍ تصَیر هغلقب هوٌَع اظت. هَببیل داًؽجَیبى ببیعتی خبهَغ

 ببؼذ. 

  ارائِ ظویٌبررفت ٍ آهذ در حیي ػذم. 

 

 

 وسایل کمک آموزشی:   

   × ٍشمتَراظالیذ یب ٍیذئَ پر  ختِ ٍ گچت × ٍایت برد

 -------------- ببریذ( لغفبً ًبم)  ظبیر هَارد

  

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهارزشیابی و نحوه 

 

 ساػت تاریخ نمره روش

   10 ارائِ بصَرت ؼفبّی

   5 ارائِ گسارغ متبی

   5 ظن ً

 

 

 نوع آزمون

 غلظ -صحیح         جَر مردًی             ايچٌذگسیٌِ         پبظخ مَتبُ            ×تؽریحی

 ----------- )لغفب ًبم ببریذ( ظبیر هَارد

  

 

 :)لطفا نام ببرید(: منابغ پیشنهادی برای مطالؼه

 
Recent papers in virology 
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 ویروس شناسی مباحث خاص در زمان بندی و موضوػات درس 

  (64-61ها ساػت   نبهیکش) 

 موضوع دانشجو تاریخ جلسات

 اول
                 

07/07/89 

 Recent papers اسرا ملکشاهی

 دوم
                 

05/09/89 

 Recent papers زهره بیرانوند

 سوم
                 

03/08/89 

 Recent papers بهرام معتمدی

 


