معاونت آموزشی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

فرم طرح درس/طرح دوره:
فرم طرح درس /طرح دوره ویروس شناسی نظری ،رشته دندانپزشکی (پردیس بین الملل)
اطالعات عمومی
گروه :میکروب شناسی
رشته :دندانپزشکی

نام درس :ویروس شناسی پزشکی
مقطع تحصیلی :علوم پایه

مسئول درس :دکتر اکرم آستانی

تعداد واحد2 :
سال تحصیلی98-99 :

پیش نیاز :ندارد
نیمسال :دوم

مدرسین :دکتر آستانی

ساعت تشکیل کالس :چهارشنبه ساعت ( 10-12یک هفته در میان) پردیس بین الملل
مقدمه :بیماریهاي ویروسی از مهمترین بیماریهاي عفونی بوده و هر دانشجوي دندانپزشکی باید در مورد کلیات ویروس شناسی ،ویروسهایی کهه از نظهر پزشهکی داراي
اهمیت هستند و بیماریهاي مهم ویروسی داراي اطالعاتی باشد.
پیامدهای یادگیری (آنچه فراگیر در آینده شغلی ،در رابطه با این درس قراراست مورداستفاده قرار دهد) :آشنایی دانشجویان رشته دندانپزشکی با
کلیات ویروس شناسی و بیماري هاي خانواده هاي ویروسی می تواند در تشخیص بالینی و ازمایشگاهی و همچنین درمان انواع بیماري هاي ویروس هاي دهان و دندان،
ارائه راهکار هاي پیشگیري از بیماري هاي ویروسی موثر باشد.
هدف کلی :انتظار می رود فراگیران به مهارت هاي زیر دست یافته باشند:
-1
-2
-3
-4

ساختمان و همانند سازي ویروسها را توضیح دهد.
طبقه بندي ویروسهاي بیماریزا را بیان نماید.
خصوصیات مهم ویروس هاي بیماریزا و بیماري هاي ویروسی شایع را تعریف کند.
بیماري هاي مختلف ویروسی مرتبط با دهان و دندان را شرح دهد.

اهداف عینی
-

ویروس را تعریف کند.
فرق بین ویروس و دیگر عوامل
بیماریزا را لیست کند.
خصوصیات انواع تقارن هندسی
ویروسها را تعریف کند.
ا جزاي ساختمان ویروسها را نام
ببرد.
مراحل تکثیهر ویروسهها را لیسهت
کند.
تههاثیر عوامههل مختلههف فیزیکههی و
شیمیایی بهروي ویروسهها را شهرح
دهد.

سرفصل
موضوعات

تاریخچه ،طبقه
بندي و خصوصیات
ویروس ها

حیطه
روش تدریس:

اهداف
آموزش:


شناختی


1

سخنرانی کالسیک
سخنرانی تعاملی
بحث گروهی

روش
فراگیر:

ارزیابی

روش هاي کتبی (چهار
جوابی ،پاسخ کوتاه)

مدرسین:

دکتر آستانی

جلسه/برنامه
زمانی
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98/11/30
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-

-

-

-

-

خانواده هاي ویروسی را طبقه بندي
کند.
پریون را تعریف کند.
ویروئید و ویروس ناقص را تعریهف
کند.
خصوصههیات مهههم خههانواده ههها ي
مختلههف ویروسههی  DNAدار را معرفی خانواده هاي
ویروسی
شرح دهد.
خصوصههیات مهههم خههانواده ههها ي
مختلههف ویروسههی  RNAدار را
شرح دهد .
بیماریهههایی مهمههی کههه توسههط
ویروس هاي DNAدار و RNA
دار ایجاد میشوند را نام ببرد.
راههاي انتقال ویروسها ي مختلهف
به بدن را نام ببرد.
بیماریزایی ویروسها را شرح دهد.
راههاي دفاع میزبا ن در مقابلهه بها
بیماریهاي ویروسی را شرح دهد.
اصول کلی تشخیص آزمایشهگاهی
بیماریهاي ویروسی را شرح دهد
طرز نمونهه گیهري از نمونهه ههاي
عفونی ویروسی را توضیح دهد.
روش هههاي انتقههال نمونههه ههها ي
ویروسی به آزمایشگاه را شرح دهد.
مواد الزم براي تهیه محیط ههاي
پاتو نیسیته،
کشت سلولی را لیست کند.
مکانیسم دفاع بدن،
انواع کشت سلولی را توضیح دهد.
تشخیص
تلقیح نمونه به تخم مرغ جنین دار
آزمایشگاهی و
را شرح دهد.
بالینی و درمان
تلقیح نمونه به حیوان آزمایشگاهی
را توضیح دهد .
روش ههههههههاي تشهههههههخیص
میکروسههههکوپیک و سههههرولو یک
ویروسها را شرح دهد.
روش هههاي تشههخیص مولکههولی
ویروسها را توضیح دهد.
داروهههاي ضههد ویروسههی را طبقههه
بندي کند.
مکانیسم اثر هر کهدام از داروههاي
ضد ویروسی را شرح دهد.
انواع واکسن هاي ضد ویروسهی را
نام ببرد.

شناختی

شناختی
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سخنرانی کالسیک
سخنرانی تعاملی
بحث گروهی

سخنرانی کالسیک
سخنرانی تعاملی
بحث گروهی

روش هاي کتبی (چهار
جوابی ،پاسخ کوتاه)

روش هاي کتبی (چهار
جوابی ،پاسخ کوتاه)

دکتر آستانی

دکتر آستانی
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-

ایمنوگلوبولین ها ي ضد ویروسی را
نام ببرد.

-

خصوصیات ویروس هاي موجود در
خانواده هاي مهم ویروسی را شهرح
دهد.
بیماریهایی کهه توسهط ویروسههاي
موجههود در خههانواده هههاي مهههم
ویروسی ایجاد میشود را نام ببرد.
اپیدمیولو ي عفونت هاي مهمی که
توسط اعضاء خانواده ویروسی مورد
بحث ایجاد میشود راتوضیح دهد.
پاتو نز بیمهاري ههاي مهمهی کهه
توسط اعضاء خانواده ویروسی مورد
بحث ایجاد میشود را شرح دهد.
عالئم مهم بالینی بیماري هایی که
توسط اعضاء خانواده ویروسی مورد
بحث ایجاد میشود را نام ببرد.
تشخیص آزمایشگاهی عفونت هایی
که توسط اعضاء خهانواده ویروسهی
مورد بحهث ایجهاد میشهود را کهر
نماید.
راههاي پیشگیري و کنترل بیماري
هههایی کههه توسههط اعضههاء خههانواده
ویروسی مورد بحث ایجاد میشود را
نام ببرد.
ارتباط ویروسها با سرطانها را شهرح
دهد.
مکههانیزم تومههورزایی ویروسهههاي
تومورزا مورد بحث را شرح دهد.

خانواده هاي هرپس،
پاکس و آدنوویریده

-

-

-

-

-

-

-

خانواده هاي مولد
هپاتیت،
پیکورناویریده

خانواده هاي
ارتومیکسو و
پارامیکسو و
توگاویریده

خانواده هاي رابدو،
روتا و کرونا ویریده

خانواده رترو ویریده،
ویروس هاي مولد
سرطان و پریون ها

شناختی

شناختی

سخنرانی کالسیک
سخنرانی تعاملی
بحث گروهی

سخنرانی کالسیک
سخنرانی تعاملی
بحث گروهی

شناختی
سخنرانی کالسیک
سخنرانی تعاملی
بحث گروهی

شناختی

شناختی
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سخنرانی کالسیک
سخنرانی تعاملی
بحث گروهی

سخنرانی کالسیک
سخنرانی تعاملی
بحث گروهی

روش هاي کتبی (چهار
جوابی ،پاسخ کوتاه)

روش هاي کتبی (چهار
جوابی ،پاسخ کوتاه)

روش هاي کتبی (چهار
جوابی ،پاسخ کوتاه)

دکتر آستانی

دکتر آستانی

دکتر آستانی

روش هاي کتبی (چهار
جوابی ،پاسخ کوتاه)

دکتر آستانی

روش هاي کتبی (چهار
جوابی،کوتاه پاسخ،
تشریحی ،جورکردنی
گسترده)

دکتر آستانی
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99/01/20

جلسه :5
99/02/03

جلسه:6
99/02/17
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آزمون هاي استداللی
()KF
تکالیف فراگیر

*98/03/14

* به علت تعطیلی کالس جبرانی گذاشته می شود.دانشجو موظف است تکالیفی که در طول دوره مطرح می شود را انجام داده و ارائه نماید.
-دانشجو موظف است دروس را مطالعه و به پرسش هاي کالسی پاسخ دهد.

نحوه نمره دهی

8

 نمره امتحان میان ترم از کلیات ویروس شناسی ( 3جلسه):12
 نمره امتحان پایان ترم از ویروس شناسی بالینی ( 5جلسه):20
 جمع نمره بخش تئوري: حضور فیزیکی و فعال در بحث ها و پرسش و پاسخ کالس :به کل نمره تئوري تا  1نمره اضافه می شود.-

سواالت بصورت چهار جوابی ،تشریحی ،کوتاه پاسخ جورکردنی گسترده و آزمون استداللی ( )KFاست..
حداقل  %20سواالت داراي تاکسونومی  2و یا  3می باشد ( سواالت بصورت )case
حداقل  %20سواالت بصورت غیر تستی می باشد.
در صورت تصویب توسط  EDCدانشگاه %10 ،سواالت به زبان انگلیسی می باشد.

امتحان میان ترم در اردیبهشت ماه و با هماهنگی آموزش دانشکده برگزار میگردد.
Jawetz's Medical Microbiology (2016), chapters: 29-44
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