معاونت آموزشی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

فرم طرح درس/طرح دوره:
فرم طرح درس /طرح دوره ویروس شناسی نظری ،رشته داروسازی
اطالعات عمومی
گروه :میکروب شناسی

نام درس :ویروس شناسی پزشکی

رشته :داروسازی

مقطع تحصیلی :علوم پایه

مسئول درس :دکتر اکرم آستانی

پیش نیاز :ندارد

تعداد واحد1 :

نیمسال :اول

سال تحصیلی1399-1400 :

مدرسین :دکتر آستانی

ساعت تشکیل کالس :چهارشنبه ساعت ( 10-12یک هفته در میان ،پردیس بین الملل)
برگزاری کالس ها و امتحانات در شرایط پاندمی کووید  :19در صورت تداوم شرایط اضطراری کنونی (پانددمی کوویدد )19-و ابدغ از طدر
دانشگاه ،کغس ها بصورت مجازی (تدریس آنغین و تهیه محتوای آموزشی صدادار همراه با انجام تکالیف توسط دانشجویان) ارائه شدده و امتحاندات هد
بصورت مجازی برگزار می گردد.
مقدمه :بیماریهای ویروسی از مهمترین بیماریهای عفونی بوده و هر دانشجوی داروسازی باید در مورد کلیدات ویدروس شناسدی ،ویروسدهایی کده از نردر
پزشکی دارای اهمیت هستند و بیماریهای مه ویروسی دارای اطغعاتی باشد.
پیامدهای یادگیری :آشنایی دانشجویان رشته داروسازی 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 :انترار می رود فراگیران به مهارت های زیر دست یافته باشند:
 -1ساختمان و همانند سازی ویروسها را توضیح دهد.
 -2طبقه بندی ویروسهای بیماریزا را بیان نماید.
 -3خصوصیات مه ویروس های بیماریزا و بیماری های ویروسی شایع را تعریف کند.
حیطه
اهداف عینی

سرفصل

اهداف

موضوعات

آموزش

روش تدریس:

روش

ارزیابی

فراگیر:

مدرسین:

جلسه/برنام
ه زمانی

:
-

ویروس را تعریف کند.
فرق بین ویروس و دیگر عوامل
بیماریزا را لیست کند.
خصوصیات انواع تقارن هندسی
ویروسها را تعریف کند.
ا جزای ساختمان ویروسها را نام
ببرد.
مراحل تکثیر ویروسها را لیسدت
کند.

تاریخچه ،طبقه
بندی و
خصوصیات
ویروس ها

سخنرانی کغسیک

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

دکتر آستانی

جلسه :1
99/06/26
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-

تاثیر عوامل مختلف فیزیکدی و
شیمیایی بروی ویروسها را شدر
دهد.

-

خانواده هدای ویروسدی را طبقده
بندی کند.
پریون را تعریف کند.
ویروئیددد و ویددروس نددااص را
تعریف کند.
خصوصیات مه خدانواده هدا ی
مختلف ویروسدی  DNAدار را معرفی خانواده
های ویروسی
شر دهد.
خصوصیات مه خدانواده هدا ی
مختلددف ویروسددی  RNAدار را
شر دهد .
بیماریهددایی مهمددی کدده توسددط
ویروس های DNAدار و RNA
دار ایجاد میشوند را نام ببرد.
راههددای انتقدددال ویروسدددها ی
مختلف به بدن را نام ببرد.
بیماریزایی ویروسها را شر دهد.
راههای دفاع میزبا ن در مقابله با
بیماریهای ویروسی را شر دهد.
اصددددول کلددددی تشددددخیص
آزمایشگاهی بیماریهای ویروسی
را شر دهد
طرز نمونه گیری از نمونه هدای
پاتوکنیسیته،
عفونی ویروسی را توضیح دهد.
مکانیس دفاع
روش های انتقال نمونده هدا ی
بدن ،تشخیص
ویروسی بده آزمایشدگاه را شدر
آزمایشگاهی و
دهد.
مواد الزم بدرای تهیده محدیط بالینی و درمان
های کشت سلولی را لیست کند.
انددواع کشددت سددلولی را توضددیح
دهد.
تلقیح نمونه به تخ مر جندین
دار را شر دهد.
تلقدددیح نمونددده بددده حیدددوان
آزمایشگاهی را توضیح دهد .
روش هددددددای تشددددددخیص
میکروسددکوپیک و سددرولوکیک

-

-

-

-

-

-

شناختی

شناختی
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سخنرانی کغسیک
سخنرانی تعاملی
بحث گروهی

سخنرانی کغسیک
سخنرانی تعاملی
بحث گروهی

روش های کتبی
(چهار جوابی ،پاسخ
کوتاه)

روش های کتبی
(چهار جوابی ،پاسخ
کوتاه)

دکتر آستانی

دکتر آستانی

جلسه :2
99/7/09

جلسه:3
99/07/23
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-

-

-

-

-

-

-

ویروسها را شر دهد.
روش های تشدخیص مولکدولی
ویروسها را توضیح دهد.
داروهای ضد ویروسدی را طبقده
بندی کند.
مکانیس اثر هر کدام از داروهای
ضد ویروسی را شر دهد.
انواع واکسن های ضد ویروسدی
را نام ببرد.
ایمنوگلوبدددولین هدددا ی ضدددد
ویروسی را نام ببرد.
خصوصیات ویروس های موجود
در خانواده های مه ویروسی را
شر دهد.
بیماریهایی که توسط ویروسهای
موجددود در خددانواده هددای مه د
ویروسددی ایجدداد میشددود را نددام
ببرد.
اپیدمیولوکی عفونت های مهمی
کدده توسددط اعخدداا خددانواده
ویروسی مورد بحث ایجاد میشود
راتوضیح دهد.
پاتوکنز بیماری های مهمی کده
توسط اعخاا خدانواده ویروسدی
مورد بحث ایجاد میشود را شدر
دهد.
عغئ مه بالینی بیماری هدایی
کددده توسدددط اعخددداا خدددانواده
ویروسی مورد بحث ایجاد میشود
را نام ببرد.
تشخیص آزمایشدگاهی عفوندت
هایی که توسط اعخداا خدانواده
ویروسی مورد بحث ایجاد میشود
را ذکر نماید.
راههددای پیشددگیری و کنتددرل
بیماری هایی که توسدط اعخداا
خددانواده ویروسددی مددورد بحددث
ایجاد میشود را نام ببرد.

خانواده های
هرپس ،پاکس و
آدنوویریده

خانواده های مولد
هپاتیت،
پیکورناویریده

خانواده های
ارتومیکسو و
پارامیکسو و
توگاویریده

شناختی

شناختی

سخنرانی کغسیک
سخنرانی تعاملی
بحث گروهی

سخنرانی کغسیک
سخنرانی تعاملی
بحث گروهی

شناختی
سخنرانی کغسیک
سخنرانی تعاملی
بحث گروهی

3

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
99/8/07

جلسه :5
99/08/21

جلسه:6
99/9/05
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-

ارتباط ویروسدها بدا سدرطانها را
شر دهد.
مکانیزم تومدورزایی ویروسدهای
تومورزا مورد بحث را شر دهد .خانواده های رابدو،
روتا و کرونا ویریده

خانواده رترو
ویریده ،ویروس
های مولد سرطان
و پریون ها

تکالیف فراگیر

شناختی

شناختی

سخنرانی کغسیک
سخنرانی تعاملی
بحث گروهی

روش های کتبی
(چهار جوابی ،پاسخ
کوتاه)

سخنرانی کغسیک
سخنرانی تعاملی
بحث گروهی

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

دکتر آستانی

دکتر آستانی

جلسه:7
99/9/19

جلسه :8
99/10/03

آزمون های استداللی
()KF

* به علت تعطیلی کغس جبرانی گذاشته می شود.دانشجو موظف است تکالیفی که در طول دوره مطر می شود را انجام داده و ارائه نماید.
-دانشجو موظف است دروس را مطالعه و به پرسش های کغسی پاسخ دهد.

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

سواالت بصورت چهار جوابی ،تشریحی ،کوتاه پاسخ جورکردنی گسترده و آزمون استداللی ( )KFاست..
حداال  %20سواالت دارای تاکسونومی  2و یا  3می باشد ( سواالت بصورت )case
حداال  %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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