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    ٍیرٍس شٌاسی     گرٍُ آهَزشی:                                                                پسشکی داًشکذُ:

      ارشذ رشتِ ٍیرٍس شٌاسی کارشٌاسی حصیلی:ت یرشتٍِ  هقطع

 99-99 اٍل: تحصیلی ًیوسال تحصیلی ٍ سال

                 3   تؼذاد ٍاحذ:                                               1عولی   شٌاسی ٍیرٍس: ًبم ٍاحذ درسی

 ًذارد یص ًیبز:پ                                                                             عولیذ: ًَع ٍاح  

 یداًشکذُ پسشک رگساري:هنبى ب                    11-11 ٍ   11-11 :سبػت  شٌبِدٍ :زهبى برگساري مالس: رٍز

 هْذی آجَرلَ دکتر   هسئَل درس:                                                                     ًفر 5 تؼذاد داًطجَیبى:

  غالهرضا طالعیدکتر   -دکتر صیاد خاًی زادُ  –  هْذی آجَرلَدکتر   )بِ ترتیب حرٍف الفبب(: اسبتیذ

 داًشکذُ پسشکی، طبقِ دٍم، اتاق کار   9-11 شٌبِدٍ  طجَ:داً ببسبػبت هطبٍرُ 

 

 )لطفا شرح دّیذ( شرح دٍرُ:

گرٍُ تذریس  ّر یل از اسبتیذٍاحذ آى تَسط  1ٍاحذ آهَزضی هی ببضذ؛  3مِ در قبلب  1 ػولیضٌبسی  ٍیرٍس

رٍضْبي ًطجَیبى بب در آى داّبي تطخیصی ٍیرٍس ضٌبسی پسضنی ارائِ خَاّذ ضذ مِ در ایي درس تستگردد. هی

تب فراگیراى بب آخریي پیطرفتْب در  ضَددر طی ایي درس سؼی هی آضٌب خَاٌّذ ضذ.تطخیص بیوبریْبي ٍیرٍسی 

   آضٌب ضًَذ.زهیٌِ تطخیص بیوبریْبي ٍیرٍسی 

 

 

  )لطفا شرح دّیذ(ّذف کلی: 

ایي  ٍ پسضنی ػولی استبب اصَل ٍ هببًی ٍیرٍس ضٌبسی ارضذ ٍیرٍس ضٌبسی آضٌبیی داًطجَیبى مبرضٌبسی 

ٍیرٍسْبي بیوبریساي اًسبًی تطخیص  رٍضْبي درس بِ هٌظَر ارتقبء سطح داًص داًطجَیبى در زهیٌِ آضٌبیی بب

ّبي تطخیصی ٍیرٍس ضٌبسی را در آزهبیطگبُ اًجبم دادُ ٍ خَد را براي اًجبم پبیبى ًبهِ تب بتَاًٌذ تست ببضذهی

 آهبدُ مٌٌذ. 
 

 

 ّای تذریس:شیَُ

 ×پرسص ٍ پبسخ   سخٌراًی برًبهِ ریسي ضذُ   ×راًیسخٌ

 

 (TBLیبدگیري هبتٌی بر تین)  (PBLیبدگیري هبتٌی بر حل هسئلِ)  بحث گرٍّی

 ----------------- )لطفبً ًبم ببریذ( سبیر هَارد
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 )لطفا شرح دّیذ( ٍظایف ٍ تکالیف داًشجَ:

 َر هٌظن در مالس قبل از ضرٍع مالسحض . 

 هجبز بِ ترك مالس ًیست هگر بِ ضرٍرت ٍ بب اجبزُ. داًطج َ 

 ضَد. هٌببغ هؼتبر ٍزارتخبًِ بِ داًطجَ هؼرفی هی ببضذ.یبدداضت برداري ٍ تْیِ جسٍُ بِ ػْذُ داًطجَ هی 

   استفبدُ از تلفي ّوراُ ٍ ضبط صَت ٍ تصَیر هطلقب هوٌَع است. هَببیل داًطجَیبى ببیستی خبهَش

 ببضذ. 

  در حیي مالس رفت ٍ آهذػذم. 

 ببضذ.ػذم ضرمت در ارزیببی هستور بِ هٌسلِ ًورُ صفر در آى قسوت هی 

 

 

 ٍسایل کوک آهَزشی:   

   × ٍشمتَراسالیذ یب ٍیذئَ پر  ختِ ٍ گچت × ٍایت برد

 -------------- ببریذ( لطفبً ًبم)  سبیر هَارد

  

 )از ًورُ کل( :درصذ ًورًُحَُ ارزشیابی ٍ 

 

 ساعت تاریخ ًورُ رٍش

  بؼذ از اًجبم ّر آزهبیص 5 گسارش مبر ػولی

   6 اهتحبى ػولی

  پبیبى ترم 7 آزهَى پبیبى دٍرُ

   2 ظن ً

 

 

 ًَع آزهَى

 غلط -صحیح         جَر مردًی             ايچٌذگسیٌِ         پبسخ مَتبُ            ×تطریحی

 ----------- )لطفب ًبم ببریذ( سبیر هَارد

  

 :)لطفا ًام ببریذ(: یشٌْادی برای هطالعِهٌابع پ

 
1- Lennette’s Laboratory Diagnosis of Viral Infections 
2- Essential of Diagnostic Virology 
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 زهاى بٌذی ٍ هَضَعات درس ٍیرٍس شٌاسی پسشکی

  (11-11ٍ    11-11ّا ساعت   ضٌبِدٍ) 

 هَضَع هذرس تاریخ جلسات

 اٍل
                 

01/07/98 
 ّای تشخیصی ٍیرٍس شٌاسیهرٍری بر تست دکتر آجَرلَ

 دٍم
                 

08/07/98 
 رٍش ّای استریل کردى ٍ شستشَ دکتر خاًی زادُ

 سَم
                 

15/07/98 

تْیِ هحیط ّای کشت سلَل، بافرّا ٍ هحلَل ّای  دکتر خاًی زادُ

 هربَطِ

 چْارم
                 

22/07/98 
 تْیِ کشت سلَل اٍلیِ دکتر خاًی زادُ

 پٌجن
                 

29/07/98 
 ًحَُ کشت سلَل ّای پایذار ٍ پاساش آًْا دکتر آجَرلَ

 ششن
                 

13/08/98 

رٍش ّای گًَاگَى ًگِ داری سلَل ّا، رخیرُ سازی  دکتر آجَرلَ

 سلَلی ٍ بازگشت سلَل هٌجوذ

 ّفتن
                 

20/08/98 

آشٌایی با تلقیح ٍیرٍس بِ کشت سلَل ٍ هشاّذُ  دکتر آجَرلَ

 تغییرات ًاشی از آى

 ّشتن
                 

27/08/98 
 رٍشْای ًگْذاری ٍیرٍس ّا دکتر آجَرلَ

 ًْن
                 

04/09/98 

تشخیص جٌیي دار بَدى تخن هرغ ٍ رٍش ّای تلقیح  دکتر خاًی زادُ

 ٍیرٍس بِ آى

 

                  دّن

11/09/98 
 Biosafety دکتر خاًی زادُ

                  یازدّن

18/09/98 
 هَاد ضذ عفًَی کٌٌذُ ٍ ًحَُ کاربرد آًْا دکتر خاًی زادُ

                  دٍازدّن

25/09/98 
 TCID50تیتراسیَى ٍیرٍس ّا با رٍش  دکتر آجَرلَ

                  سیسدّن

02/10/98 
 رخیرُ سازی ٍیرٍس دکتر آجَرلَ

                  چْاردم

09/10/98 
 ّن آگلَتیٌاسیَى ٍ ّن آدزٍربشي دکتر طالعی

                  پاًسدّن

16/10/98 
 ًَترالیساسیَى دکتر طالعی



 بِ ًام آًکِ جاى را فکرت آهَخت

 
 تانلرسدانشگاه علوم پسشکي 

 مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکي

 درسي و آموزشي ریسیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 4 

 آزهَى پایاى ترم   

 


