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شتی ردمانی سیرجان  دادکشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا
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 طرح دوره دروس نظری و عملی  
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 :مشخصات درس   

 26 تعداد دانشجو  زمایشگاهیآعلوم  گروه آموزشی 

 2 واحدتعداد  شناسی  وسویر عنوان درس

 علوم آزمایشگاهیکارشناسی  تحصیلی  شتهو ر عمقط
 تاریخ شروع 

 دوره  پایان  و
30/11/1400 
09/04/1401 

 10تا 8اعت سشنبه    جلساتروز و ساعت  1401-1400دوم  نیمسال تحصیلی 

 -  دروس پیش نیاز حی زادهفتدکتر  مدرس/مدرسین درس

 مسئول درس
 )دروس اشتراکی(

 دانشکده پیراپزشکی ریمحل برگزا زادهی فتحدکتر 

 لیمع /نظری )نظری/عملی(واحد نوع 
روش برگزاری 

 )حضوری/مجازی/ترکیبی(
 ترکیبی

 

 شرح کلی درس:  

 ید.توصیفی کوتاه و مختصر از درس را در یک یا دو پاراگراف بنویس
و ر ـايي تكثيـناتوو د ـي كننـمر اـفتري ـلت آاـبيه تركيبـشه دـني زلولهاـسرج از خادر ا ـنهآ. دـنرادن لوليـسن اختماـه سـتند كـانومتر هسـن ٣٠ -٣٠٠ي ـتقريبازة دـناه ـوچكي بـكذرات ها وس يرو

ن، نساي اهالوا تا سلـكهـجلبو ا ـهي اكترـد بـلولي ماننـك سـتي اـم هـگانيساره ـجملاز ي ـمختلفدات وـموجو سلولي هستند ري درون جباي ال هاـنگل ااـين حـعدر د. ـنارندزي اـهمانندس
 نها و راههاي پيشگيري و درمان عفونت ها ضروري مي باشد.آليل اهميت بيماري هاي ايجاد شده به وسيله اين ميكروارگانيسم ها آشنايي با ساختار به د ميكنند.ده لون را آگياهات و نااحيو
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 هدف/اهداف کلی درس:  

 بنویسید.ا ر لی درسبا مراجعه به کوریکولوم رشته، هدف/اهداف ک
 عفونت های ویروسی و کنترل تشخیص هایراهمختلف ناشی از آنها،  ویروس های مختلف و بیماری هایآشنایی با 

 

 روش تدریس:   

انتخاب  انارکت فراگیرروش تدریس را بر اساس موضوع، زمان کالس، منابع و امکانات و نحوه مش .نماییدروش تدریسی در آموزش استفاده میمشخص کنید از چه 

  قرار دهید. را در اولویتمشارکت فراگیران و شرکت آنان در بحث های کالسی ان و در صورت امککنید 

 سایر موارد: ... 

 

 ☐ روش تدریس مبتنی بر حل مسئله  روش تدریس سخنرانی
 ☐ روش تدریس ایفای نقش  روش تدریس بحث گروهی

 ☐ تیمی ی بر کاربتنم یسروش تدر                              روش تدریس پرسش و پاسخ
 ☐ روش تدریس اکتشافی ☐ روش تدریس نمایشی

      ☐ های کوچکروش تدریس در گروه                                                                     روش تدریس آزمایشگاهی
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 مواد و وسایل آموزشی: 

 ه می کنید. در آموزش خود از چه وسایل آموزشی استفادیادگیری، -یدهادبه منظور تسهیل فرآیند ی

    
 سایر موارد: ...      

 

 ☐ جزوه  پاورپوینت
  کتاب       موزشی     فیلم آ

         وایت برد                                               نرم افزار   

  تصویر ☐ ماکت

 ☐ چارت    ☐        لوازم واقعی 
 ☐ وتیصل فای ☐ پوستر

 

 های فراگیران:تکالیف و مسئولیت   

 هایی در طول ترم دارند. چه وظایف و مسئولیتفراگیران  مشخص کنید که

 ی در مورد موضوعات درس مورد نظر و مشاهده فیلم های ارسالیمطالعه قبل 

 مشارکت در فعالیت های کالسی 

  سخپاو شرکت در بحث گروهی و پرسش 

 حضور منظم در کالس 

  ه مطالب علمی جدید و به روز در مورد موضوع درسئاراسرچ و 
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 نحوه ارزیابی فراگیران: 

 کنید.رای ارزیابی فراگیران استفاده میدرس، مشخص کنید که از چه روشی ببا توجه به اهداف اختصاصی  -

 
 سایر موارد: ...

 
 مشخص کنید. نیز لیت راط با هر فعاتبمرنمره و یا درصد همچنین میزان . تعیین می شودت هایی چه فعالی با توجه بهمشخص کنید که نمره نهایی دانشجو  -
 

 نمره/درصد عناوین ردیف
 0.5 حضور  فعال در کالس و شرکت در بحث های گروهی 1
روز در مورد موضوع درسئه مطالب علمی جدید و بارا 2  1 
حان میان ترمامت 3  8 
ایان ترمامتحان پ 4  8 
  2.5 امتحان آزمایشگاه 5

  سئواالت چند گزینه ای  ت تشریحی کوتاه پاسخسئواال

  غلط-سئواالت صحیح  ت تشریحی بلند پاسخاالسئو

 ☐ کار عملی  سئواالت شفاهی
 ☐ چک لیست مشاهده عملکرد  سئواالت جور کردنی

    های کالسیپرسش
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 سیاست ها و قوانین:  

 . ورت شفاف برای فراگیران شرح دهیدین کالس خود را به صانقو

 (سه می باشدجل 3داد غیبت مجاز عحداکثر ت) حضور منظم در کالس 

  یشئونات اخالقرعایت ادب و   

  هلت تعیین شدهمانجام تکالیف محوله در 

 حضور به موقع در کالس و عدم تاخیر 

 هیگرو علمی شرکت فعال در پرسش و پاسخ ها و بحث های 
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 مطالبی که در هر جلسه آموزش می دهید کامل کنید.  جدول زیر را بر اساس رئوس

 برنامه زمانبندی درس:

هدف کلی: هدف از یادگیری این مطلب آن  عنوان جلسه لسهج

 با ... است که دانشجو

 مدرس/ مدرسین ...اهداف رفتاری: دانشجو در پایان باید بتواند

ی و ناسایو تاریخچه ش منشا ویروس ها ادانشجو ب ویروس شناسیو تاریخچه مقدمه  1

آشنا شودکشف ویروس ها   
 ناسایی و کشف و تاریخچه ش منشا ویروس ها

 (حیطه شناختی را شرح دهد )ویروس 
 حديث فتحي زاده

ساختمان س ها،  خصوصيات كلي ويرو  2
طبقه بندي و تركيب شميميايي و 

 ها وسيرو

ها،   سيات كلي ويروصوخص بادانشجو بتواند 
ندي طبقه بساختمان و تركيب شميميايي و 

ودشآشنا   هايروسو  

 ي ويروس ها و تركيبات يژگي هاي اختصاصو
تشكيل دهنده آنها از جمله پروتئين و 

 . (حيطه شناختي) را شرح دهد كلوئيك اسيدنو

  و طبقه بندي هاي  آنهاروش هاي طبقه بندي
 .(حیطه شناختی ) شرح دهد جودمو

 حديث فتحي زاده

ر و همانند سازي ويروس هاثيتك 3 دانشجو با روش هاي تكثير و همانندسازي  
روس ها آشنا شودوي  

  ژنوم به نسل انواع روش هاي تكثير و انتقال
 .(حیطه شناختی ) را شرح دهد هاي بعدي

  سازي و رونويسي و همانندروش هاي مختلف
 .(حیطه شناختی ) شرح دهد سرهم بندي را

فتحي زاده يثحد  

ا با ط ويروس همكانيسم پاتوژنز و ارتبا 4
 سرطان

ايي و دانشجو با مكانسيم هاي بيماري ز
ا و نحوه تومور زهمچنين انواع ويروس هاي 

ودملكرد آنها در رابطه با ايجاد سرطان آشنا شع  

  توضیحات کلی در مورد چکونگی ایجاد عفونت و

 ئه دهدارویروس ها ا و سرطان زایی یبیماریزای

 .(حیطه شناختی)

 حديث فتحي زاده

داروها و )بات ضد ويروسي تركي 5
(فرون هااينتر  

 و ي موجود سويرو دانشجو با انواع داروهاي ضد
 مكانيسم اثر آنها آشنا شود

 داروهاي ضد ويروسي ورد متوضيحات كافي در
سمت قنيسم تاثير آنها بر اكمفرون ها و و اينتر

بين بردن ويروس  زاهاي مختلف ويروس ها و 
 .(حيطه شناختي)ئه دهد ها ارا

 حديث فتحي زاده
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  كشف تالش براي مكانيسم داروها و به
حيطه ) داروهاي جديد ويروسي عالقمند شود

 (عاطفي

 و آدنو اي پاكس، هرپسويروس هدانشجو با  پاكس، هرپس و آدنو ويروس ها 6
اي اري همبيماده ژنتيكي انها، ويروس ها، نوع 

ري و گيپيش؛ راههاي آنها ايجاد شده به وسيله
اين بيماري ها آشنا شوددرمان   

  عوامل ایجاد کننده توضیحات مناسب در مورد

ال و بیماری های ناشی از آدنو بیماری آبله، تب خ

حیطه ارائه دهد ) ایجاد شده عفونت، ویروس ها

 .(شناختی

 ح ا شررنترل و درمان ، کعالیم بیماری، تشخیص

 .(حیطه شناختی) دهد

 حديث فتحي زاده

لد هپاتيتويروس هاي مو 7  بيماريايجاد كننده اي ويروس هدانشجو با  
 اتيتعالئم هپماده ژنتيكي انها، ، نوع  هپاتيت

ري و گيپيش؛ راههاي ايجاد شده به وسيله آنها
آشنا شودهپاتيت درمان   

  بيماريده ايجاد كنناي ويروس هدر مورد 
شرح دهد  ماده ژنتيكي انهاع ، نو هپاتيت

 .(حيطه شناختي)

 ؛ ايجاد شده به وسيله آنها عالئم هپاتيت
شرح دهد  هپاتيتگيري و درمان پيشراههاي 

 .(حيطه شناختي)

ادهحديث فتحي ز  

اپاراميكسو و اورتو ميكسو ويروس ه 8 ، روس هاويپاراميكسو و اورتو ميكسو دانشجو با  
يجاد ا بيماري هايعالئم ه ژنتيكي انها، مادنوع 

رمان گيري و دپيش؛ راههاي شده به وسيله آنها
آشنا شود آنها  

  عوامل ایجاد کننده توضیحات مناسب در مورد

 ئمو عال ، سرخک و اوریوننزاهای انفلوآبیماری 

 .(حیطه شناختیارائه دهد ) این عفونت ها

  ا شرح دهدرنترل و درمان تشخیص، کراههای 

 .(حیطه شناختی)

حي زادهحديث فت  

، ونياكرونا، آرنا، فيلو و باي ويروس هدانشجو با  كرونا، آرنا، فيلو و بونيا ويروس ها 9
ده اري هاي ايجاد شمماده ژنتيكي انها، بينوع 

ين اگيري و درمان پيش؛ راههاي به وسيله آنها
 بيماري ها آشنا شود

  شده ایجاد  بیماری های در مورد افیکتوضیحات

 این عفونت ها ئمو عالس ها این ویرو به وسیله

 .(حیطه شناختیارائه دهد )

  ا شرح دهدرنترل و درمان تشخیص، کراههای 

ادهحديث فتحي ز  
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 .(حیطه شناختی)

 بيماريايجاد كننده اي ويروس هدانشجو با  رترو ويروس و ايدز 10
اير ايدز و سعالئم ماده ژنتيكي انها، ، نوع ايدز

؛ اهاين ويروسايجاد شده به وسيله  يبماري ها
آشنا شود ايدزگيري و درمان پيشراههاي   

 ماده ، نوع ايدز بيماريايجاد كننده اي ويروس ه
 .(حيطه شناختي) رح دهدرا ش ژنتيكي انها

  ايجاد شده به  ماري هاييايدز و ساير بعالئم
حيطه ) را شرح دهد ااين ويروسهوسيله 

 .(شناختي

  را شرح  ايدزدرمان گيري و پيشراههاي
 .(حيطه شناختي)دهد

  به كشف درمان هاي جديد و اثربخش تر براي
 (عاطفيحيطه )ماري ايدز عالقمند شود بي

ادهحديث فتحي ز  

نوع  ، رئو، پيكورنا و رابدو ويروس هادانشجو با  رئو، پيكورنا و رابدو ويروس ها 11
 ايجاد بيماري هايعالئم ماده ژنتيكي انها، 

رمان گيري و دپيش؛ راههاي سيله آنهاشده به و
آشنا شود آنها  

 رئو، پيكورنا و  بيماري هاي ايجاد شده به وسيله
اده م نوع از جمله هاري و نيز رابدو ويروس ها

 .(حيطه شناختي) رح دهدرا ش ژنتيكي انها

  ايجاد شده به  ماري هاييو ساير بهاري عالئم
حيطه ) را شرح دهد ااين ويروسهوسيله 
 .(يشناخت

  هاري و ساير درمان گيري و پيشراههاي
 سيله رئو و پيكورنابيماري هاي ايجاد شده به و

 .(حيطه شناختي)را شرح دهد

 

ادهحديث فتحي ز  

ويروس ها توگا، فالوي و كلسي 12 ، نوع اويروس ه توگا، فالوي و كلسيدانشجو با  
 ايجاد بيماري هايعالئم ماده ژنتيكي انها، 

رمان گيري و دپيش؛ راههاي اشده به وسيله آنه

 توگا، نوع  بيماري هاي ايجاد شده به وسيله
ژنتيكي اده م نوعو  ويروس ها فالوي و كلسي

 .(حيطه شناختي) رح دهدرا ش انها

ادهحديث فتحي ز  
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آشنا شود آنها    اين ايجاد شده به وسيله  ماري هاييب عالئم
 .(حيطه شناختي) را شرح دهد اويروسه

  هاي ايجاد بيماري گيري و درمان پيشراههاي
 ويروس ها توگا، فالوي و كلسيه سيلشده به و

 .(حيطه شناختي)را شرح دهد
 

، نوع  پاروو ويروس ها و پريون هادانشجو با  پاروو ويروس ها و پريون ها 13
 ايجاد بيماري هايعالئم ماده ژنتيكي انها، 
رمان گيري و دپيش؛ راههاي شده به وسيله آنها

شود آشنا آنها  

 پاروو ويروس  شده به وسيله بيماري هاي ايجاد
ژنتيكي اده از جمله هاري و نيز م ها و پريون ها

 .(حيطه شناختي) رح دهدرا ش انها

  اين ايجاد شده به وسيله  ماري هاييبعالئم
 .(حيطه شناختي) را شرح دهد اويروسه

  بيماري هاي ايجاد گيري و درمان پيشراههاي
ا ر روس ها و پريون هاروو ويپاسيله شده به و
 .(حيطه شناختي)شرح دهد

 

ادهحديث فتحي ز  

 هاسروش هاي مولكولي تشخيص ويرو 14
(PCR) 

واع روش هاي مولكولي تشخيص ندانشجو با ا
و الزامات و  PCRويروس ها به ويژه 

 اين روش آشنا شوددستورالعمل 

 نواع روش هاي مولكولي تشخيص ويروس ها ا
 (تيحيطه شناخرا شرح دهد )

 ل روش واصPCR حيطه ) ح دهدرش را
 (شناختي

 PCR با روش درست و اصولي انجام دهد را 
 (تيحرك-حيطه رواني )

  ادهحديث فتحي ز

هاسروش هاي مولكولي تشخيص ويرو 15  
(RT-PCR)  

واع روش هاي مولكولي تشخيص ندانشجو با ا
و الزامات و  RT-PCRويروس ها به ويژه 

 ل روش واصRT-PCR حيطه ) ح دهدررا ش
 (شناختي

ادهحديث فتحي ز  
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را با روش درست و   RT-PCR ا شوداين روش آشندستورالعمل 
-حيطه رواني ) اصولي انجام دهد

 (تيحرك
اربرد و ك كشت سلول استفاده  روش دانشجو با كشت سلول 16

 آن در علم ويروس شناسي آشنا شود
د ده  رحكشت سلول را شت اساسي اتاق اكانوسايل و ام

(حيطه شناختي)  
طه حي)شرح دهد اصولي سلولي به صورت  تشروش ك

(شناختي  
ت تكنيك كشانواع رده هاي سلولي مورد استفاده در

(حيطه شناختي)را شرح دهد سلول   

ادهحديث فتحي ز  

ي روش هاي آزمايشگاهي شناسايساير  17
وس هايرو  

روش هاي آزمايشگاهي ساير دانشجو با 
اسيون فيكس تسته جمل از وس هايرشناسايي و

عت از مانمتست  ،تست خنثي سازي ،نامپلمك
 آگلوتيناسيون و... آشنا شود

طه حي) دمپلمان را شرح دهسيون ككساش فيرواصول 
.(شناختي  

هد ستي انجام دبه درمپلمان را سيون ككساش فيرو
.(حركتي -روانيحيطه )  

يون و... گلوتيناسخنثي سازي، ممانعت از آي اهاصول روش
.تي(حيطه شناخ)شرح دهد را  

ن را به هاي خنثي سازي و ممانعت از آگلوتيناسيو تتس
.(تيحرك-حيطه روانيدرستي انجام دهد )  

 

ادهحديث فتحي ز  

 درس: منابع

 شماره انتشار و صفحات مقالهمشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و 

 اب  تاپ کنتشارات، سال و نوبت چمشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان، مترجمین، ا
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