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    ویروس شناسی     گروه آهوزشی:                                                                پسشکی دانشکده:

      ارشد رشته ویروس شناسی کارشناسی حصیلی:تی رشتهو  هقطغ

 99-99 اول : تحصیلی نیوسال تحصیلی و سال

       3   تؼذاد ٍاحذ:                                         2سیستواتیک شناسی  ویروس: ًبم ٍاحذ درسی

 ویروس شناسی ػووهی یص ًیبز:پ                                                                         نظریذ: ًَع ٍاح  

 یشکده پسشکدان هنبى ثرگساري:             01-02  و  9-01 :سبػت  شنبهیک :زهبى ثرگساري مالس: رٍز

 دکتر صیاد خانی زاده هسئَل درس:                                                                          نفر 3 تؼذاد داًطجَیبى:

  غالهرضا طالؼیدکتر   -دکتر صیاد خانی زاده  –  ههدی آجورلودکتر   )ثِ ترتیت حرٍف الفجب(: اسبتیذ

 سشکی، طبقه دوم، اتاق کارپدانشکده   9-01 شنبه داًطجَ: ثبسبػبت هطبٍرُ 

 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

گرٍُ  ّر یل از اسبتیذٍاحذ آى تَسط  1ٍاحذ آهَزضی هی ثبضذ؛  3مِ در قبلت  2سیستوبتیل ضٌبسی  ٍیرٍس

ٍیرٍس  لیِدر ایي درس داًطجَیبى سبختوبى، تنثیر، خَاظ فیسینی ٍ ضیویبیی ٍ پبتَشًیسیتی مگردد. تذریس هی

    را فرا هی گیرًذ. RNAّبي ٍاجذ شًَم 
 

 

  )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 دار RNAخبًَادُ ّبي ٍیرٍسی ملیبت ثب  آضٌبیی داًطجَیبى

 

 

 رئوس هطالب:

  یذٍُیرفالٍي آضٌبیی ثب خبًَادُ . 1

  ّپبسی ٍیرٍسآضٌبیی ثب خبًَادُ . 2

 یذُ ٍیرپینَرًب آضٌبیی ثب خبًَادُ . 3

 یذُیرٍ رئَبیی ثب خبًَادُ آضٌ. 4

 تَگب ٍیریذُآضٌبیی ثب . 5

 مبلیسی ٍیریذُ ٍ آسترٍ ٍیریذُآضٌبیی ثب خبًَادُ . 6

 ٍیریذُفیلَ ثب خبًَادُ آضٌبیی . 7

 یذُ یرٍ آرًبآضٌبیی ثب خبًَادُ . 8

 یذٍُیرراثذٍ  خبًَادُآضٌبیی ثب . 9

 یذٍُیراٍرتَهینسَ  آضٌبیی ثب خبًَادُ. 10

 یذٍُیر ثًَیب خبًَادُآضٌبیی ثب . 11
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 یذٍُیر پبراهینسَ آضٌبیی ثب خبًَادُ. 12

 یذٍُیر مرًٍب آضٌبیی ثب خبًَادُ. 13

 یذٍُیر ثیرًب ٍ ثَرًب آضٌبیی ثب خبًَادُ. 14

 

 

 های تدریس:شیوه

 ×پرسص ٍ پبسخ   سخٌراًی ثرًبهِ ریسي ضذُ   ×سخٌراًی

 

 (TBLیبدگیري هجتٌی ثر تین)  (PBLیبدگیري هجتٌی ثر حل هسئلِ)        ×ثحث گرٍّی

 ----------------- )لطفبً ًبم ثجریذ( سبیر هَارد

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 َر هٌظن در مالس قجل از ضرٍع مالسحض . 

  .ُداًطجَ هجبز ثِ ترك مالس ًیست هگر ثِ ضرٍرت ٍ ثب اجبز 

 هٌبثغ هؼتجر ٍزارتخبًِ ثِ داًطجَ هؼرفی هیطَد.  یجبضذ.یبدداضت ثرداري ٍ تْیِ جسٍُ ثِ ػْذُ داًطجَ ه 

   استفبدُ از تلفي ّوراُ ٍ ضجط صَت ٍ تصَیر هطلقب هوٌَع است. هَثبیل داًطجَیبى ثبیستی خبهَش

 ثبضذ. 

  رفت ٍ آهذ در حیي مالسػذم. 

 ثبضذ. ػذم ضرمت در ارزیبثی هستور ثِ هٌسلِ ًورُ صفر در آى قسوت هی 

 

 

 وسایل کوک آهوزشی:   

   × ٍشمتَراسالیذ یب ٍیذئَ پر  ختِ ٍ گچت × ٍایت ثرد

 -------------- ثجریذ( لطفبً ًبم)  سبیر هَارد

  

 )از نوره کل( :درصد نورهنحوه ارزشیابی و 

 

 ساػت تاریخ نوره روش

  خبًَادُ رئَ ٍیریذُپس از اتوبم  5 ارزیبثی هستور )هیبى ترم اٍل(

  خبًَادُ راثذٍ ٍیریذُپس از اتوبم  6 )هیبى ترم دٍم( رارزیبثی هستو

  پبیبى ترم 7 آزهَى پبیبى دٍرُ

   2 تحقیق ٍ گسارش هرٍري ٍ ًظن 
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 نوع آزهوى

 ×غلط -صحیح         جَر مردًی             ×ايچٌذگسیٌِ      ×پبسخ مَتبُ           تطریحی

 ----------- )لطفب ًبم ثجریذ( سبیر هَارد

 

  

 :)لطفا نام ببرید(: هنابغ پیشنهادی برای هطالؼه

 ثب چبح ثِ رٍز Fieldsمتبة ٍیرٍس ضٌبسی .  1

 هقبالت، سبیر متبة ّب ٍ هٌبثغ ثِ رٍز در زهیٌِ ٍیرٍس ضٌبسی   .2

 

 

 2سیستواتیک زهاى بندی و هوضوػات درس ویروس شناسی 

 (01-02و  9-01ها ساػت   ضٌجِیک)

 عهوضو هدرس تاریخ جلسات

 اول
                 

07/07/98 
 یریدهفالوی وخانواده  خانی زادهدکتر 

 دوم
                 

14/07/98 
 هپاسی ویروس دکتر خانی زاده

 سوم
                 

21/07/98 
 پیکورنا ویریدهخانواده  آجورلودکتر 

 چهارم
                 

05/08/98 
 ریدهپیکورنا ویخانواده  دکتر آجورلو

 پنجن
                 

12/08/98 
 ویریدهرئخانواده  دکتر طالؼی

 ششن
                 

19/08/98 
 توگا ویریدهخانواده  خانی زادهدکتر 

 هفتن
                 

26/08/98 
 کالیسی ویریده و آسترو ویریدهخانواده  آجورلودکتر 

 هشتن
                 

03/09/98 
 یلو ویریدهف دکتر طالؼی

                  نهن

10/09/98 
 آرناویریدهخانواده  دکتر خانی زاده

                  دهن

17/09/98 
 یریدهرابدو وخانواده  آجورلودکتر 

 ویریدهاورتوهیکسو خانواده  دکتر طالؼی                  یازدهن
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24/09/98 

                  دوازدهن

01/10/98 
 ویریده بونیاخانواده  زادهدکتر خانی 

                  سیسدهن

08/10/98 
 ویریدهپاراهیکسو خانواده  دکتر آجورلو

                  چهاردم

15/10/98 
 یریدهکرونا وخانواده  دکتر طالؼی

                  پانسدهن

22/10/98 
 یریدهبیرنا و بورنا وخانواده  دکتر طالؼی

 رماهتحاى پایاى ت   

 


