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 ساعات حضور در دفتر:           تلفن داخلی دفتر:

 

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

   اهداف اختصاصی:

 در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود.

 حیطه شناختی:

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

 را بیان نماید. ویژگی های مربوطهانواع ویروس ها را با -2

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

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

 حیطه مهارتی:

 در انجام دهد. ویروس هاروشهای تشخیص بیماری های مربوط -1

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

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

 

 
 

 سیالسازی برای سؤال طرح -4جدید. درس معرفی -3دانشجو. وتکالیف مسائل وبررسی قبل ازدرس پرسش -2. حضوروغیاب -1 استاد: چگونگی فعالیت

 بندی جمع -7ویروسی زمینه بیماری های  در شده مطرح مسائل باره در وپاسخ پرسش -6معاینات بیان شده در کالس درانجامجو دانش ایتهد -5. ذهن

 .کالس از درخارج انجام جهت جودانش به تکالیف ارائه -8. درکالس شده ارائه مطالب



 ایفای نقشپرسش و پاسخ، سخنرانی، شیوه تدریس: 

 ویدئو، پرژکتور، اورهد، وایت برد. وسایل کمک آموزشی: 

 
 

 تحقیقات مرتبط و پاسخ به سواالت مطرح شده چگونگی فعالیت دانشجو:

 

 تحقیقات مرتبطتکالیف دانشجو:

چهار گزینه ای, جا  سواالتشده.آزمون کتبی در میان ترم و پایان ترم. طرح سواالت شفاهی در طول ترم. ارزیابی نتایج تکالف ارائه  نحوه ارزیابی دانشجو:

 ترکیبی از موارد ذکر شده(.به تنهایی یا  )، غلط/صحیح، تشریحی، عملیMCQخالی، 
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 رئوس مطالب ردیف

 تعریف و تاریخچه. 1

 ساختمان و بیولوژی مولکولی ویروسها. 2

 خواص ویروسها. 3

 تکثیر ویروسها. 4

 روابط بین ویروسها و سلول میزبان. 5

 روشهای آزمایشگاهی تشخیص بیماریهای ویروسی. 6

بر ویروسهاهای کلی تاثیر داروها  مکانیسم     7  

 باکتریوفاژها. 8

 طبقه بندی ویروسها. 9

 در بیماریها. DNAشناخت ویژگیها و نقش پاتوژنیک ویروس های  11

 در بیماریها. RNAشناخت ویژگیها و نقش پاتوژنیک ویروس های  11

 ویروسهای شایع بیماریزا در دستگاههای بدن. 12

 نقش ویروسها در ایجاد سرطان 13

14 Pox virus  

15 Picorna virus 



16 Herpes virus 

17 lentivirus 
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