
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 دااگشنه آزاد اسالمي مشهد 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي 

 زپشكي  دادکشنه 
 واحد نظری1:و نوع واحد) نظری/عملي( تعداد واحد ويروس شناسيدرس: و شماره نام

 دقیقه 09مدت زمان ارائه درس: دكتري حرفه اي – پزشكي:تحصیلي مقطعرشته و 

 محل برگزاری: 2فیزيولوژینیاز:پیشدروس 

 تلفن و روزهای تماس: مسئول برنامه:نام 

  آدرس ايمیل:

 

 ف کلي ردس:ا هدا

  اشنايي با طبقه بندی ،ساختمان ،پاتوژنز ،پاتولوژی و اپیدمیولوژی ،يافته های كلینیكي ،تشخیص

 ن ،كنترل و پیشگیری بیماريهای ويروسي شايعازمايشگاهي ،درما

ف اختصاصي  :ردس اهدا

 موجود درطبیعتاختمان مرفولوژيكي انواع ويروسهای اشنايي با س 

 فولوژيكي ويروسها در شناسايي آنهانقش مور 

 شناسايي انواع ويروسها با استفاده از تقسیم بندی 

 شناسايي مراحل مختلف تكثیر ويروسي درسلول میزبان 

  موتاسیون ويروسها دربیماری زايي آنهانقش 

 چگونگي شناسايي موتاسیونها در ويروسها 

  اشنايي با اصطالحات پاتوژنز درويروسها 

  مكانیزم ايجاد بیماری توسط ويروسها در بدن 

 استفاده از روشهای مناسب تشخیصي درويروس شناسي 

  های ويروس  اشنايي  با بیماريهای ايجاد شده توسطDNA و پیشگیری از های تشخیص ودرمان آنهاراهودار 

 انها

  ايجاد شده توسط ويروسهای  هایبیماري اشنايي باRNA دار و راههای تشخیص و درمان انها 

 راههای تشخیص ودرمان وپیشگیری از آنها 

 

 

 طرح دوره ردوس نظری 



 

کاانت مورد نیاز روش اهی آموزش مدرس موضوع جلسه ردیف  رعهص  آموزش ام

1 

اختمان سوسها ،تعریف،اتريخچه واختصاصات وري

ری ،ميزبان و فيزيكي و شيمیايي وريوسها ،انمگذا

 منشاء وريوسها

 نبي زاده
سخنراني        

Power point 

 رپسش و پاسخ

 کاويپمرت،

 ديتا رپوژكتور،

 تخته

 

2 

كثير ت بندی وريوسهای حيواني، انواع طبقه

 ،وريوئیداه ،رپيونهاژنتیك وريوسهاوريوسها ،

 وباكتريوافژاه

 نبي زاده
سخنراني        

Power point 

 رپسش و پاسخ

 کاويپمرت،

 ديتا رپوژكتور،

 تخته

 

3 
روشهای كشت و شناسايي سلول الوده هب وريوس  

تشخيص بيماريهای وريوسي
 و 

 نبي زاده
سخنراني        

Power point 

 رپسش و پاسخ

 کاويپمرت،

 ديتا رپوژكتور،

 تخته

 

4 

اصول روابط نيب وريوسها و سلول ميزبان ،

بيماريهای وريوسي وپاتوژزن انها و ايمني ميزبان 

 وانترفرون

 نبي زاده
سخنراني        

Power point 

 رپسش و پاسخ

 کاويپمرت،

 ديتا رپوژكتور،

 تخته

 

5 
پيشگيری ،كنترل وردمان عفونتهای 

 وريوسي)واكسنها و دارواهی وريوسي(
 نبي زاده

سخنراني        
Power point 

 رپسش و پاسخ

 اويپمرت،ک

 ديتا رپوژكتور،

 تخته

 

6 
تشخيص ازمااگشيهي پو ليوما 

پاتوژزن،عالئم باليني ،

 ،پاپیلوما و پارووريوسها و ادنو وريوسها
 نبي زاده

سخنراني        
Power point 

 رپسش و پاسخ

 کاويپمرت،

 ديتا رپوژكتور،

 تخته

 

7 
تشخيص ازمااگشيهي 

رهپس پاتوژزن،عالئم باليني ،

 وريوسها وپاكس وريوسها
 نبي زاده

سخنراني        
Power point 

 رپسش و پاسخ

 کاويپمرت،

 ديتا رپوژكتور،

 تخته

 



8 
تشخيص ازمااگشيهي پارامیكسو 

پاتوژزن،عالئم باليني ،

 وريوسها و اورتومیكسو وريوسها
 نبي زاده

سخنراني        
Power point 

 رپسش و پاسخ

 کاويپمرت،

 ور،ديتا رپوژكت 

 تخته

 

0 

تشخيص ازمااگشيهي    پیكوران 
پاتوژزن،عالئم باليني ،

ورابدو وريوسها،رئو و روات وريوسها ،توگا وريوسها و 

 اربو وريوسها

 نبي زاده
سخنراني        

Power point 

 رپسش و پاسخ

 کاويپمرت،

 ديتا رپوژكتور،

 تخته

 

19 

تشخيص ازمااگشيهي     
پاتوژزن،عالئم باليني ،

يتهای وريوسي ،ررتووريوسها و وريوسهای هپات 

 سرطازنا

 نبي زاده
سخنراني        

Power point 

 رپسش و پاسخ

 کاويپمرت،

 ديتا رپوژكتور،

 تخته

 

 

همه کتاب یا  همه  رد صورتي هک مطالعه-منابع اصلي ردس  ) عنوان کتاب، انم نویسنده، سال و محل ااشتنر، انم انشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظررد این ردس6-

ت  آن هب عنوان منبع ضروری نباشد(  مجلدا
1. -Jawetz, Melnick, & Adelberg's Medical Microbiology, 24th Edition , McGraw-hill, 

medical publication; last edition 

2. - Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller., Medical Microbiology; 

MOSBY ElSEVIER, last edition  

3. -Zinsser microbiology                                                                                                  

 

کاانت آموزشي   ام

 کاويپمرت و ديتا رپوژكتور 

 تخته 

 



 

 نحوه ارزشیابي دانشجو و بارم مربوط هب ره ارزشیابي:

    رد طول رتم                                                                                        ب(  پایان دورهالف(  
 

 ساعت اترخی نمره روش آزمون

  رد طول رتم  نمره     2 ارزشیابي تكويني رد طول رتم 

  ردطول رتم  نمره1 فعاليت کالسي)رتجمه ،تحقيق (

   نمره17 م امتحان پایان رت

 

 مقررات و ااظتنرات از دانشجو: )توسط گروه تعیین مي گردد(

 ره دانشجو طي دوره ملزم هب رعايت مقررات آموزشي  هب شرح  زري است:

 رعايت حسن اخالق و شئوانت اسالمي 

 حضور منظم و فعال رد جلسات 

  شرکت فعال رد رپسش و پاسخ و انجام کار گروهي 

 م و احراز نمره قبوليشرکت رد ازمون پایان رت 

 


