Course Plan
معاونت آموزشي و پژوهشي
موضوع تدريس  :ويروس شناسي تاريخ

پيش نياز  :زيست شناسي سلولي

تدوين:
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فراگيران :

تاريخ بازنگری:

رشته علوم آزمايشگاهی

3183/9/1

مقطع  :کارشناسی

مولكولي
ساعات تدريس  :يكشنبه 01-01

تعداد جلسات 71 :

نوع واحد  :تئوری

تعداد واحد 1 :

محل اجرا  :کالس 711
مدرسين  :دكتر مجيد زارع بيدكي و
دكتر محمد حسن نمايي

شرح درس :

در اين درس دانشجو با ساختمان ،طبقه بندي ،همانند سازي و
پاتوژنز ويروسها آشنا شده و ضمن مطالعه چند بيماري شايع
ويروسي در ايران از راههاي انتقال و مقابله با اين ويروسها
آگاه مي شود.

اهداف کلی :

دانشجو باید در پایان ترم:
-

آشنايي با ساختمان ويروسها آشنا گردد.
طبقه بندي ويروسها را بداند.
بيماريزايي ويروسها را بشناسد.
انواع روشهای كشت ويروسها را بداند.
ويروسهاي مولد عفونتهاي تنفسي ،گوارشي ،پوستي و آميزشي
را بشناسد.

اهداف رفتاری :

دانشجو باید در پایان ترم :
_ نکات مهم تاريخ ويروس شناسي را بيان کند.
_ خصوصيات كلي ويروسها شامل ساختمان و تركيب شيميايي و طبقه
بندي ويروسهارا بيان کند
_ همانند سازي ويروسهاو تأثير عوامل فيزيكي و شيميايي بر روي
ويروس ها را شرح دهد.
_كشت ويروسها ومشاهده سلولهاي آلوده به ويروس_ تداخل اثر
ويروس ها را توضيح دهد.
_پاتوژنز بيماريهاي ويروسي _ عفونتهاي پايدار ويروسي _ راههاي
انتقال ويروسها را بيان کند.
_اصول کلی پيشگيري و درمان عفونتهاي ويروسي را بيان کند.
_ خصوصيات کلی پاروويروسها ،پاپوواويروسها ،پاپيلوما ويروسها،
آدنوويروسها ،هرپس ويروسها ،پاكس ويروسها را بيان کند.
_ بيماری زايی ويروسهاي مولد هپاتيت را توضيح دهد.
_ بيماری زايی ويروسهاي مولد اسهال را شرح دهد.
_ بيماريزايی ويروسهاي مولد سرماخوردگي و آنفلوآنزا را بيان
کند.
_ بيماری زايی پاراميكسو ويروسهارا بيان کند.
_ بيماريزايی رتروويروسها و عامل بيماري ايدز را بيان کند.

روشهای تدريس :
سخنراني ،پرسش و پاسخ

وظايف دانشجويان :
قبل از ح ضور در كالس مطالب پيش نياز و حتي االمكان مطالب پيشبيني شده براي جلسه مورد نظر را مطالعه نموده و با
آمادگي و پيشزمينه ذهني در كالس حاضر شود
پس از هرجلسه با مطالعه منابع پيشنهادي ،آمادگي پاسخگويي به سؤاالتي را كه در جلسه بعدي مطرح خواهد شد كسب نمايد
در كالس بصورت فعال و مداوم حضور يابد
در صورتي كه براي دانشجويان تكليفي مشخص كردد ،نسبت به انجام به موقع آن اقدام نمايد.

ارزشيابی دانشجو (:شيوه ،مقررات ،زمان)
-

ارزشیابی تشخیصی:
ارزشیابی تکوینی:
ارزشیابی تراکمی:

حضور مرتب ) (10%و پرسش و پاسخ در كالس ) ، (10%امتحانات طول دوره ) (10%و پايان نيمسال )(70%
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محتواي درسي پيشبيني شده
مقدمه و تاریخچه ویروس شناسي _
خصوصيات كلي ویروسها  :ساختمان و
تركيب شيميایي ویروسها _ طبقه بندي
ویروسها
همانند سازي ویروسها _ تأثير عوامل
فيزیكي و شيميایي بر روي ویروس ها

كشت ويروسها ومشاهده
سلولهاي آلوده به ويروس _
تداخل اثر ويروس ها
پاتوژنز بيماریهاي ویروسي _
عفونتهاي پایدار ویروسي _ راههاي
انتقال ویروسها
پيش گيري از ابتالي به عفونت هاي
ویروسي _ درمان عفونت هاي ویروسي
آشنایي با پاروویروسها،
پاپوواویروسها ،پاپيلوما ویروسها
آشنایي با آدنوویروسها ،پاكس
ویروسها

دکتر نمايی

آشنایي با  ،هرپس ویروسها،

دکتر زارع

آشنایي با ویروسهاي مولد هپاتيت

دکتر زارع

آشنایي با ویروسهاي مولد هپاتيت
(ادامه)

دکتر زارع

آشنایي با ویروسهاي مولد اسهال

دکتر نمايی

آشنایي با ویروسهاي مولد
سرماخوردگي و آنفلوآنزا

دکتر نمايی

آشنایي با پاراميكسو ویروسها

دکتر زارع

آشنایي با رتروویروسها و بيماري
ایدز

منابع پيشنهادي براي مطالعه :

1. Medical Microbiology (Jawetz), 2012.

2. Medical Microbiology, Murray, 2012

تدوین و بازنگری  :دکتر مجيد زارع بيدکی
دکتر نمايی

