
   

 بسمه تعالی 

 

 زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 پزشکی دانشکده 

 1401-1402سال  اولفرم طرح درس گروه پیش بالینی پزشکی در نیمسال 

 ویروس شناسی   نام درس:

 نظری   نوع واحد:                             1تعداد واحد: 

 عمومی  علوم پایه/پزشکی رشته تحصیلی:مقطع و 

 ندارد پیشنیاز : وس د

 8/11/1401 تاریخ امتحان پایان ترم:      - تاریخ امتحان میان ترم:

 ریزی شهیدیمعصومه سادات  دکتر :   مدرس

                                                دانشکده پزشکی 8کالس :  کالس مکان

 10:30-12ساعت کالس :دوشنبه                روز کالس : 

                                                   Masumeh.shahidy@yahoo.comالکترونیکی:  پست آدرس

 

 آشنایی دانشجو با انواع ویروس ها و روش های تشخیص و درمانی انواع ویروس ها  هدف کلی:
 

   اهداف اختصاصی:

 قادر خواهد بود:در پایان دوره دانشجو 

 

 حیطه شناختی: 

 بیماری های مربوط به ویروس ها را بیان نماید. -1

 انواع ویروس ها را با ویژگی های مربوطه را بیان نماید. -2

 تشخیص و درمانی انواع ویروس های مختلف را توضیح دهد.روش های -3

 

 حیطه عاطفی:

 در بحث های گروهی شرکت نماید.-1

 در مورد مباحث مطرح شده در کالس مطالعه نموده و با همکالسان خود بحث و گفتگو نماید. -2

 تکالیف خود را به دقت و در مهلت تعیین شده انجام دهد.-3

 

 حیطه مهارتی: 

 انجام دهد. را ویروس هابه روشهای تشخیص بیماری های مربوط -1

 را بنویسد. آزمایش های الزم جهت تشخیص بهتر بیماری های ویروسی -2

 داروهای مورد نیاز بر اساس نوع بیماری را بنویسد.-3
 



   

 استاد:  چگونگی فعالیت 

 -5. طرح سؤال برای سیالسازی ذهن -4معرفی درس جدید. -3دانشجو.پرسش ازدرس قبل وبررسی مسائل وتکالیف  -2. حضوروغیاب -1

ارائه تکالیف به دانشجو جهت انجام درخارج از -7. جمع بندی مطالب ارائه شده درکالس -6 درانجام معاینات بیان شده در کالسجو ایت دانشهد

 .کالس

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، ایفای نقششیوه تدریس: 

 پاورپوینت  وسایل کمک آموزشی: 
 

   دانشجو:وتکالیف  فعالیت 

 نمره(  1) د؟یسی عملکرد واکسن را بنو   وهیآن، نوع واکسن ها و ش  هیبر عل ایموجود در دن یرا انتخاب و واکسن ها روسیو کی -1

 نمره(  1)د؟یینما سهیو مقا یرا بررس ایآن در دن یمورد استفاده برا یدرمان یرا انتخاب و روش ها روسیعفونت و  کی -2

 نمره(.  10نمره(، آزمون پایان ترم ) 8نمره(، آزمون میان ترم ) 2تحقیقات مرتبط ) نحوه ارزیابی دانشجو:

 

 وزارت خانه باشد(.  توسط )توجه: سر فصل دروس باید طبق سر فصل های ارائه شده جدول زمانبندی درس  

 رئوس مطالب  تاریخ ردیف

 بررسی ساختمان  ویروس ها  1401/ 7/ 4 1

 تکثیر ویروس ها 1401/ 7/ 11 2

 واکنش متقابل بین ویروس ها و سلول میزبان  1401/ 7/ 18 3

 مراحل پاتوژنز بیماری های ویروسی  1401/ 7/ 25 4

 پاسخ های ایمنی میزبان و راههای فرار ویروس ها از سیستم ایمنی  1401/ 8/ 2 5

ویروسی داروهای ضد  1401/ 8/ 9 6  

)آفالین( شناسایی و تشخیص ویروس هاَ و واکسن  1401/ 8/ 16 7  

 پارو ویریده و آدنوویریده  1401/ 8/ 23 8

پاپیلوماویروسو  پولیوماویروس 1401/ 8/ 30 9  

 هرپس ویریده  1401/ 9/ 7 10

 پاکس ویروس 1401/ 9/ 14 11

 انواع هپاتیت  1401/ 9/ 21 12

 پیکورناویریده و کالسی، آستر و بورنا ویریده 1401/ 9/ 28 13

 و ویروس های منتقله به وسیله بند پایان و جوندگان  و روتاویروس رئو 1401/ 10/ 5 14

 اورتومیکسوویروس و پارامیکسوویروس 1401/ 10/ 12 15

 کروناویریده و رابدوویروس و رتروویریده 1401/ 10/ 19 16

 )آفالین( پریون و باکتریوفاژ  1401/ 10/ 26 17
 



   

 لطفا طبق اصول رفرنس نویسی و کامل نوشته شود. :منابع درسی

 آخرین ویرایش  ویروس شناسی پزشکی چهار استاد •

 آخرین ویرایش  ویروس شناسی پزشکی مورای •

 آخرین ویرایش  ویروس شناسی پزشکی جاوتز •

 مقاالت جدید  •

 


