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  لتاق عما گروه آموزشی:                                                        پیراپزشکی دانشکده:

 تاق عملاکارشناسی  حصیلی:ت یرشتهو  مقطع

 98-99 اول: تحصیلی نیمسال تحصیلی و سال

       نظرید: نوع واح        0.5     تعداد واحد:           شناسی پزشکی ویروس: نام واحد درسی

 ندارد ش نیاز:پیش

 پیراپزشکیدانشکده  مکان برگزاري:           14-16 :ساعت  شنبهود :زمان برگزاري كالس: روز

  مهدی آجورلودکتر  )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید  مسئول درس:           تعداد دانشجویان:

 طبقه دوم، اتاق کار پزشکی،پیرادانشکده   10-12شنبه  دانشجو: باساعات مشاوره 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

ناسی بوده مربوط به درس ویروس شواحد آن  0.5باشد؛ واحد آموزشی می 2نظري در قالب  درس میکروب شناسی

 ویروس در این درس هر دو موضوع عمومی و سیستماتیکگردد. تدریس میویروس شناسی گروه  و توسط استاد

ات هر خصوصیی، بیماریزای طبقه بندي، تکثیر،مورفولوژي، در آن دانشجویان با  كه پزشکی گفته خواهد شدشناسی 

ت، نده هپاتیایجاد كنویروسی  آنها باالخص خانواده هايدرمان  و ، واكسنتشخیصیک از خانواده هاي ویروسی، 

، ویروس یهاي تنفسیایجاد كننده بیماروسی ویر خانواده هايایجاد كننده بیماریهاي گوارشی، ویروسی  خانواده هاي

 یشگیري وآشنایی با راههاي انتقال، بیماریزایی روشهاي تشخیص، درمان، پ آشنا خواهند شد. و ...هاري 

ا آخرین یران بباشد. در طی این درس سعی میشود تا فراگواكسیناسیون از دیگر ضروریات فراگیران این درس می

    نا شوند.پیشرفتهاي موارد مذكور آش
 

  )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

خصوصیات  قه بندي،زاي انسان از نظر ساختمان، طبویروسهاي عفونتبا  آشنایی دانشجویانهدف از ارائه این درس، 

 باشد.از عفونت هاي ویروسی می بیولوژیکی بیماریزایی، درمان و پیشگیري
 

 فراگیر پس از طی این دوره بایستی :

 ها را از نظر فیزیکی توضیح دهند ساختمان ویروس (1

 ساختمان شیمیایی ویروسها را توضیح دهند. (2

 اصول طبقه بندي ویروسها را بیان نمایند. (3

 چرخه تکثیر ویروسها را توضیح دهند. (4

 بیماریزایی ویروسها را در انسان توضیح دهند. (5

 راههاي انتقال ویروسهاي بیماریزاي انسانی را توضیح دهند. (6

 زمایشگاهی ویروسها را بیان نمایند.روشهاي تشخیص آ (7

 موارد كاربرد داروهاي ضد ویروسی را توضیح دهند. (8

 راههاي پیشگیري از انتقال بیماریهاي ویروسی را توضیح دهند.  (9
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 های تدریس:شیوه

 ×پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزي شده   ×سخنرانی

 

 (TBLیادگیري مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 ر منظم در كالس قبل از شروع كالس.حضو 

  .دانشجو مجاز به ترك كالس نیست مگر به ضرورت و با اجازه 

 د. شوفی مینشجو معرمنابع معتبر وزارتخانه به دا باشد.یادداشت برداري و تهیه جزوه به عهده دانشجو می 

  موش ستی خااستفاده از تلفن همراه و ضبط صوت و تصویر مطلقا ممنوع است. موبایل دانشجویان بای

 باشد. 

  رفت و آمد در حین كالسعدم. 

 باشد.عدم شركت در ارزیابی مستمر به منزله نمره صفر در آن قسمت می 

 

 

 وسایل کمک آموزشی:  

   × اسالید یا ویدئو پزوژكتور  خته و گچت × وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

  

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 

 ساعت تاریخ نمره روش

  در طول ترم 2 ارزیابی مستمر 

  پایان ترم 16 آزمون پایان دوره

   2 تحقیق و گزارش مروري و نظم 

 

 

 نوع آزمون

 ×غلط -صحیح        جور كردنی             ×ايچندگزینه      ×پاسخ كوتاه           تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد
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 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 ویروس شناسی فیلدز آخرین چاپ 

 مقاالت مرتبط 

 
 

 ی:منابع فارس

 تز )آخرین چاپ(سمت ویروس شناسی كتاب میکروب شناسی جاوق 

 ي آخرین چاپویروس شناسی مورا 

 
 

 هوشبری، رشته بندی و موضوعات درس ویروس شناسی زمان

 ( 14-16ها شنبه ود) 
  

 موضوع مدرس تاریخ جلسات

 اول
                

01/07/98 
 آجورلوكتر د

تشخیص   ،شیمیایی  ، ساختمان فیزیکی وتعریف ویروسها

 ، چرخه تکثیر و  بیماریزایی ویروسهاآزمایشگاهی ویروسها

 دوم
                

08/07/98 

 بیماریهاي ویروسی دستگاه تنفس و دستگاه گوارش دكتر آجورلو

 سوم
                

15/07/98 

جاد ی ایبیماریهاي ویروسی  ایجاد كننده هپاتیت و  بیماریهاي ویروس دكتر آجورلو

 كننده بثورات پوستی

 چهارم
                

22/07/98 

بیماریهاي ویروسی دستگاه عصبی، بیماریهاي ویروسی منتقله  دكتر آجورلو

ر بوسیله حشرات و  بیماریهاي ویروسی ایجاد كننده ناهنجاري د

 جنین

 امتحان پایان ترم   

 
 


