معاونت آموزشی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

فرم طرح درس/طرح دوره:
فرم طرح درس /طرح دوره ویروس شناسی نظری ،رشته پزشکی

اطالعات عمومی
گروه :میکروب شناسی
رشته :پزشکی

نام درس :ویروس شناسی پزشکی
مقطع تحصیلی :علوم پایه

مسئول درس :دکتر اکرم آستانی

پیش نیاز :ندارد

تعداد واحد1 :

نیمسال :اول

سال تحصیلی98-99 :

مدرسین :دکتر آستانی

ساعت تشکیل کالس :سه شنبه ساعت ( 13-15یک هفته در میان ،پردیس بین الملل)
مقدمه :بيماريهاي ويروسی از مهمترين بيماريهاي عفونی بوده و هر دانشجوي پزشکی بايد در مورد کليات ويروس شناسی ،ويروسهايی که از نظر پزشکی
داراي اهميت هستند و بيماريهاي مهم ويروسی داراي اطالعاتی باشد.

پیامدهای یادگیری (آنچه فراگیر در آینده شغلی ،در رابطه با این درس قراراست مورداستفاده قرار دهد) :آشنایی دانشجویان رشته
پزشکی با کلیات ویروس شناسی و بیماری های خانواده های ویروسی می تواند در تشخیص بالینی و ازمایشگاهی و همچنین درمان انواع بیماری های
ویروسی و ارائه راهکار های پیشگیری از بیماری های ویروسی موثر باشد.
هدف کلی :انتظار می رود فراگیران به مهارت های زیر دست یافته باشند:
 -1ساختمان و همانند سازي ويروسها را توضيح دهد.
 -2طبقه بندي ويروسهاي بيماريزا را بيان نمايد.
 -3خصوصيات مهم ويروس هاي بيماريزا و بيماري هاي ويروسی شايع را تعريف کند.

اهداف عینی

-

ويروس را تعريف کند.
فرق بين ويروس و ديگر عوامل
بيماريزا را ليست کند.
خصوصيات انواع تقارن هندسی
ويروسها را تعريف کند.
ا جزاي ساختمان ويروسها را نام
ببرد.
مراحل تکثير ويروسها را ليست
کند.
تاثير عوامل مختلفف فيزيکفی و
شيميايی بروي ويروسها را شرح
دهد.

سرفصل
موضوعات

تاریخچه ،طبقه
بندی و
خصوصیات
ویروس ها

حیطه
اهداف
آموزش:

روش تدریس:

سخنرانی کالسیک

شناختی
سخنرانی تعاملی
بحث گروهی
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روش

ارزیابی

فراگیر:

روش های کتبی
(چهار جوابی ،پاسخ
کوتاه)

مدرسین:

دکتر آستانی

جلسه/برنامه
زمانی

جلسه :1
98/7/03
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-

خانواده هاي ويروسفی را طبقفه
بندي کند.
پريون را تعريف کند.
ويروئيفففد و ويفففروس نفففا ص را
تعريف کند.
خصوصيات مهم خفانواده هفا ي

-

خصوصيات مهم خفانواده هفا ي

-

مختلففف ويروسففی  RNAدار را
شرح دهد .
بيماريهففايی مهمففی کففه توس ف

-

مختلف ويروسفی  DNAدار را معرفی خانواده
های ویروسی
شرح دهد.

شناختی

سخنرانی کالسیک
سخنرانی تعاملی
بحث گروهی

روش های کتبی
(چهار جوابی ،پاسخ
کوتاه)

دکتر آستانی

جلسه :2
98/7/17

ويروس هاي DNAدار و RNA
دار ايجاد ميشوند را نام ببرد.
-

-

-

-

-

راههفففاي انتقفففاس ويروسفففها ي
مختلف به بدن را نام ببرد.
بيمففاريزايی ويروسففها را شففرح
دهد.
راههاي دفاع ميزبا ن در مقابلفه
با بيماريهفاي ويروسفی را شفرح
دهد.
اصفففففوس کلفففففی تشفففففخيص
آزمايشگاهی بيماريهاي ويروسی
را شرح دهد
طرز نمونه گيري از نمونفه هفاي
عفونی ويروسی را توضيح دهد.
روش هاي انتقاس نمونفه هفا ي
ويروسی بفه آزمايشفگاه را شفرح
دهد.
مفواد ززم بفراي تهيفه م ففي
هاي کشت سلولی را ليست کند.
انففواع کشففت سففلولی را توضففيح
دهد.
تلقيح نمونه به تخم مرغ جنين
دار را شرح دهد.
تلقفففيح نمونفففه بفففه حيفففوان
آزمايشگاهی را توضيح دهد .
روش هفففففففاي تشفففففففخيص
ميکروسففکوپيک و سففرولوکيک
ويروسها را شرح دهد.
روش هففاي تشففخيص مولکففولی

پاتوژنیسیته،
مکانیسم دفاع
بدن ،تشخیص
آزمایشگاهی و
بالینی و درمان

شناختی

2

سخنرانی کالسیک
سخنرانی تعاملی
بحث گروهی

روش های کتبی
(چهار جوابی ،پاسخ
کوتاه)

دکتر آستانی
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98/8/01
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

ويروسها را توضيح دهد.
داروهاي ضد ويروسفی را طبقفه
بندي کند.
مکانيسم اثر هر کدام از داروهاي
ضد ويروسی را شرح دهد.
انواع واکسن هاي ضفد ويروسفی
را نام ببرد.
ايمنوگلوبفففولين هفففا ي ضفففد
ويروسی را نام ببرد.
خصوصيات ويروس هاي موجود
در خانواده هاي مهم ويروسی را
شرح دهد.
بيماريهايی که توس ويروسهاي خانواده های هرپس،
موجففود در خففانواده هففاي مهففم پاکس و آدنوویریده
ويروسففی ايجففاد ميشففود را نففام
ببرد.
اپيدميولوکي عفونت هاي مهمی
کففه توسفف اعخففا خففانواده
ويروسففی مففورد ب فف ايجففاد
ميشود راتوضيح دهد.
پاتوکنز بيماري هاي مهمی کفه
توس اعخا خفانواده ويروسفی خانواده های مولد
ايجاد ميشود را شرح
مورد ب
هپاتیت،
دهد.
پیکورناویریده
عالئم مهم بالينی بيماري هفايی
کفففه توسف ف اعخفففا خفففانواده
ويروسففی مففورد ب فف ايجففاد
ميشود را نام ببرد.
تشففخيص آزمايشففگاهی عفونففت
هايی که توس اعخفا خفانواده
ويروسففی مففورد ب فف ايجففاد
خانواده های
ميشود را ذکر نمايد.
ارتومیکسو و
راههففاي پيشففگيري و کنتففرس
پارامیکسو و
بيماري هايی که توسف اعخفا
توگاویریده
خففانواده ويروسففی مففورد ب ف
ايجاد ميشود را نام ببرد.
ارتباط ويروسفها بفا سفرطانها را

شناختی

شناختی

سخنرانی کالسیک
سخنرانی تعاملی
بحث گروهی

سخنرانی کالسیک
سخنرانی تعاملی
بحث گروهی

شناختی
سخنرانی کالسیک
سخنرانی تعاملی
بحث گروهی
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روش های کتبی
(چهار جوابی ،پاسخ
کوتاه)

روش های کتبی
(چهار جوابی ،پاسخ
کوتاه)

روش های کتبی
(چهار جوابی ،پاسخ
کوتاه)

دکتر آستانی

دکتر آستانی

دکتر آستانی

جلسه:4
*98/8/15

جلسه :5
98/8/29

جلسه:6
98/9/13
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-

شرح دهد.
مکفانيزم تومففورزايی ويروسففهاي
را شرح دهد.
تومورزا مورد ب
خانواده های رابدو،
روتا و کرونا ویریده

خانواده رترو ویریده،
ویروس های مولد
سرطان و پریون ها

شناختی

شناختی

سخنرانی کالسیک
سخنرانی تعاملی
بحث گروهی

روش های کتبی
(چهار جوابی ،پاسخ
کوتاه)

سخنرانی کالسیک
سخنرانی تعاملی
بحث گروهی

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

دکتر آستانی

دکتر آستانی

جلسه:7
98/9/27

جلسه :8
98/10/11

آزمون های استداللی
()KF
تکالیف فراگیر

* 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 های 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 تئوری: حضور فیزیکی و فعال در بحث ها و پرسش و پاسخ کالس :به کل نمره تئوری تا  1نمره اضافه می شود.-

سواالت بصورت چهار جوابی ،تشریحی ،کوتاه پاسخ جورکردنی گسترده و آزمون استداللی ( )KFاست..
حداقل  %20سواالت دارای 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 آبان ماه و با هماهنگی آموزش دانشکده برگزار میگردد.
Jawetz's Medical Microbiology (2016), chapters: 29-44
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