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       ع.آ. -پیوسته کارشناسی حصیلی:ت یرشتهو  هقطع                       ع.آ. گروه آهوزشی:    سشکییراپپ دانشکده:

 98-99 اول: تحصیلی نیوسال تحصیلی و سال

  عولیذ: ًَع ٍاح  1                تؼذاد ٍاحذ:             شناسی پسشکی ویروس: ًبم ٍاحذ درسی

 ندارد یص ًیبز:پ

 یسشکیراپدانشکده پ هنبى ثرگساري:                61-61 :ساعت  شنبهچهار :زهبى ثرگساري مالس: رٍز

دکتر   – ههدی آجورلودکتر   )ثِ ترتیت حرٍف الفجب(: اسبتیذ  هسئَل درس:           تؼذاد داًطجَیبى:

 صیاد خانی زاده  

 ه پسشکی، طبقه دوم، اتاق کاردانشکد  8-61شنبه چهار داًطجَ: ثبسبػبت هطبٍرُ 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

رٍضْبي تطخیص در آى داًطجَیبى ثب ّبي تطخیصی ٍیرٍس ضٌبسی پسضنی ارائِ خَاّذ ضذ مِ در ایي درس تست

تب فراگیراى ثب آخریي پیطرفتْب در زهیٌِ  ضَددر طی ایي درس سؼی هی آضٌب خَاٌّذ ضذ.ثیوبریْبي ٍیرٍسی 

    آضٌب ضًَذ.ریْبي ٍیرٍسی تطخیص ثیوب
 ضًَذ:ّبي زیر آضٌب هیدر طی ایي دٍرُ داًطجَیبى ثب تست

 آضٌبیی ثب مطت سلَلی  -

 هرؽ تخن تْیِ مطت سلَلی از جٌیي -

 آضٌبیی ثب تنٌیل الیسا ٍ اًَاع آى ٍ اًجبم ػولی تست الیسا ثب میت- 

 برٍ اًَاع آى ٍ اًجبم ػولی آى ثراسبس رٍش م PCR آضٌبیی ثب- 

 ٍ اًجبم ػولی آى ثراسبس رٍش مبر cDNA ٍ ًحَُ تْیِ PCR-RT آضٌبیی ثب- 

 ٍ اًجبم ػولی آى ثراسبس رٍش مبر DNA آضٌبیی ثب اًَاع رٍضْبي استخراج- 

 ٍ اًجبم ػولی آى ثراسبس رٍش مبر RNA آضٌبیی ثب اًَاع رٍضْبي استخراج -

 ُآضٌبیی ثب النترٍفَرز ٍ اًجبم ػولی آى در آزهبیطگب- 

 

  )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

ایي درس ثِ هٌظَر ارتقبء  ٍثب اصَل ٍ هجبًی ٍیرٍس ضٌبسی پسضنی ػولی است ع.آ. آضٌبیی داًطجَیبى مبرضٌبسی 

 .ثبضذٍیرٍسْبي ثیوبریساي اًسبًی هیتطخیص  رٍضْبي سطح داًص داًطجَیبى در زهیٌِ آضٌبیی ثب

 

 های تدریس:شیوه

 ×پرسص ٍ پبسخ   هِ ریسي ضذُسخٌراًی ثرًب   ×سخٌراًی

 

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

 ----------------- )لطفبً ًبم ثجریذ( سبیر هَارد
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 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 َر هٌظن در مالس قجل از ضرٍع مالس.حض 

 گر ثِ ضرٍرت ٍ ثب اجبزُ. داًطجَ هجبز ثِ ترك مالس ًیست ه 

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

   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:   

   × اسالیذ یب ٍیذئَ پسٍشمتَر  ختِ ٍ گچت × ٍایت ثرد

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

  

 )از نوره کل( :درصد نورهنحوه ارزشیابی و 

 

 ساعت تاریخ نوره روش

  ّر آزهبیص مثؼذ از اًجب 5 ػولیگسارش مبر 

   6 اهتحبى ػولی

  پبیبى ترم 7 آزهَى پبیبى دٍرُ

   2 ظن ً

 

 

 نوع آزهوى

 غلط -صحیح         جَر مردًی             ايچٌذگسیٌِ      پبسخ مَتبُ           ×تطریحی

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

  

 :)لطفا نام ببرید( :هنابع پیشنهادی برای هطالعه

 :هنابع انگلیسی -

1- Lennette’s Laboratory Diagnosis of Viral Infections 
2- Essential of Diagnostic Virology 

 
 هنابع فارسی:

 PCR متبة فبرسی اصَل-
 



 به نام آنکه جاى را فکرت آهوخت

 
 لرستاندانشگاه علوم پسشکي 

 مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکي

 درسي و آموزشي ریسیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 3 

 

 ع.آ. پیوسته، رشته عولیزهاى بندی و هوضوعات درس ویروس شناسی 

 ( 61-61ها  چهارشنبه) 
 

 هوضوع هدرس ختاری جلسات

 اول
                

03/07/98 
 ّبي تطخیصی ثیوبریْبي ٍیرٍسیتنٌیل آضٌبیی ثب آجَرلَدمتر 

 دوم
                

10/07/98 
 هرؽ تخن تْیِ مطت سلَلی از جٌیيٍ آضٌبیی ثب مطت سلَلی  دمتر خبًی زادُ

 

 سوم
                

17/07/98 
 آجَرلَدمتر 

 ػولی تست الیسا ثب میتآضٌبیی ثب تنٌیل الیسا ٍ اًَاع آى ٍ اًجبم 

 

 چهارم
                

24/07/98 
 دمتر خبًی زادُ

 ٍ اًَاع آى ٍ اًجبم ػولی آى ثراسبس رٍش مبر PCR آضٌبیی ثب

 

 پنجن
                

01/08/98 
 آجَرلَدمتر 

ٍ اًجبم ػولی آى  cDNA ٍ ًحَُ تْیِ PCR-RT آضٌبیی ثب

 ثراسبس رٍش مبر

 

 ششن
                

08/08/98 
 دمتر خبًی زادُ

ٍ اًجبم ػولی آى ثراسبس  DNA ٍضْبي استخراجآضٌبیی ثب اًَاع ر

 رٍش مبر

 

 هفتن
                

15/08/98 
 آجَرلَدمتر 

ٍ اًجبم ػولی آى ثراسبس  RNA آضٌبیی ثب اًَاع رٍضْبي استخراج

 رٍش مبر

 

 هشتن
                

22/08/98 
 دمتر خبًی زادُ

 آضٌبیی ثب النترٍفَرز ٍ اًجبم ػولی آى در آزهبیطگبُ
 

 اهتحاى پایاى ترم   

 
 


