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اهداف آموزشی
هدف کلی:

درویروسیعفونتهاياپیدمیولوژيوتشخیصروشهاي، بیماریزاهايویروسهايویژگیشناخت، پزشکیشناسیویروسکلیاتباآشناییمنظوربهدرساین
.گرددمیارائهایران

و بررسی عفونتهاي مختلف ویروسیشناسیآشنایی با کلیات ویروس

هاي بالینی (عالئم، پاتولوژي، بروز و اپیدمیولوژي) عفونتهاي شناخت ساختار، خصوصیات، مشخصات و تکثیر ویروسهاي بیماریزا در ارتباط با پدیده
ویروسی در انسان  

 کنند و نحوه پیشگیري از آنها که از طریق خون و دهان انتقال پیدا میآشنایی با ویروسها، نحوه انتقال و بیماریزایی آنها و بویژه بیماریهاي ویروسی

در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند:اهداف اختصاصی (رفتاري):

:حیطه شناختی

.شناخت کلی از عفونتهاي ویروسی انسانی داشته باشد

ي یوکاریوت و پروکاریوت  و اجزاي تشکیل دهنده آنها بیان نماید.جایگاه ویروسها را از لحاظ اندازه در بین سلولها

.نقش و کاربرد میکروسکوپ الکترونی در علم ویروس شناسی را بیان نماید

.واژه هاي کپسید، کپسومر و ویریون را تعریف نماید

.تفاوت ویروسهاي ناقص و کامل را با ذکر مثالهایی بیان نماید

 با سلولهاي یوکاریوت و پروکاریوت را توضیح دهد.تفاوت نوع ژنوم ویروسها

.انواع تقارن هاي ویروسی را با ذکر مثال نام ببرد

) ذرات شبه ویروسیViral like particles(.را تعریف کرده و کاربردهاي آن را نام ببرد

.اساس طبقه بندي ویروسها را تعریف کند

 گونه را شرح دهد.وجه تمایز رده، خانواده، زیر خانواده، جنس و

.مشخصات و اسامی کلیه ویروسهاي بیماریزا در انسان را نام ببرد

.مراحل مختلف چرخه تکثیر ویروسها را در سلول میزبان را نام ببرد

 مکانیسم رونویسی درDNA وRNA.ویروسها را شرح دهد
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.مکانیسم ترجمه در ویروسها را شرح دهد

 مکانیسم همانندسازيRNA وویروسهاDNA.ویروسها را شرح دهد

 محل تکثیر ژنوم و تجمعRNA وویروسهاDNA.ویروسها را نام ببرد

.نحوه شکل گیري و آزاد شدن ویروسهاي انولوپ دار و بدون انولوپ را شرح دهد

.وکتورهاي ویروسی را تعریف کرده و کاربرد آن راتوضیح دهد

برد.مثالهایی از عفونت هاي ویروسی نوظهور را نام ب

.انواع کشت سلول هاي یوکاریوت را نام برده و خصوصیات هر کدام را توضیح دهد

.کاربرد کشت سلول در ویروس شناسی را شرح دهد

CPE.را در سلولهاي آلوده به ویروس را تعریف کند

.کاربرد روش االیزا در تشخیص آنتی ژن ویروسی و آنتی بادي ضد ویروسی را شرح دهد

رما بر ویروسهاي انولوپ دار و بدون انولوپ را توضیح دهد.تاثییرگذاري گ

.کاربرد دماهاي زیر صفر در ویروس شناسی را شرح دهد

 واکنش ویروسها نسبت بهpH.هاي مختلف را توضیح دهد

.تاثییرگذاري تشعشعات مختلف بر ویروسها را بیان کند

را توضیح دهد.اثرگذاري شوینده هاي یونی و غیر یونی بر ساختار ویروسها

.کاربرد فرمالدئید در ویروس شناسی را بیان کند

.تاثییرگذاري آنتی بیوتیکها و سایر عوامل ضد باکتریایی بر ویروسها را شرح دهد

.پریون را تعریف کند و بیماري هاي پریونی را نام برده و پاتوژنز آن را شرح دهد

ا ویروس را نام ببرد.انواع عفونت هاي ویروسی در پیامد آلودگی سلول ب

.نحوه ایجاد عفونت مخفی ویروسی را شرح دهد

) انواع پاسخ ایمنی ذاتیInnate.در مواجهه با ویروس را نام ببرد (

.مکانیسم تولید اینترفرون در سلولهاي آلوده با ویروس را شرح دهد

.انواع پاسخ ایمنی اکتسابی(اختصاصی) در مواجهه با ویروسها را نام ببرد

فاوت بین عفونت هاي ویروسی بالینی (تClinical) و تحت بالینی (Subclinical.را توضیح دهد (
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.مراحل پاتوژن عفونت ویروسی را نام ببرد

.دالیل نیازمندي به داروهاي ضد ویروسی را نام ببرد

تواند هدف داروهاي ضد ویروسی قرار بگیرد را نام ببردمراحلی از چرخه تکثیر ویروس که می.

.انواع واکسنهاي ویروسی را نام ببرد

کنند را نام ببرد.سندرم هاي مختلفی که ویروسها در سیستم تنفسی ایجاد می

کنند را نام ببرد.ویروسهایی که در سیستم تنفسی انسان عفونت ایجاد می

.خصوصیات خانواده اورتومیسکوویریده را توضیح دهد

ر آنفلوانزا را توضیح دهد.عملکرد داروي آمانتادین در چرخه تکثی

) مکانیسم اثر داروي زاناماویرZanamivir.در چرخه تکثیر آنفلوانزا را توضیح دهد (

.آنتی ژنیک دریفت و آنتی ژنیک شیفت را در ویروس آنفلوانزا شرح دهد

.نحوه پاتوژنز ویروس آنفلوانزا در بدن انسان را توضیح دهد

به انسان را توضیح دهد.راههاي انتقال آنفلوانزاي پرندگان

.انواع واکسنهاي آنفلوانزا و طرز مصرف آنها را توضیح دهد

.خصوصیات کلی خانواده پاپیلوماویریده را توضیح دهد

 راههاي انتقالHPVرا شرح دهد.نسانبه انسان و محل و نحوه تکثیر آن در بدن ا

 سرطان هایی که بواسطه آلودگی باHPVود را نام ببرد.در انسان ایجاد می ش

.مکانیسم سرطان زایی ویروسهاي مختلف را بیان نماید

 در انسان را نام ببرد.پولیوما ویروسهابیماریهاي ناشی از

 مکانیسم سرطان زاییHPV.را شرح دهد

 راههاي پیشگیري از انتقالHPV.به انسان را نام ببرد

د.بیماریهاي ناشی از آدنوویروسها در انسان را نام ببر

.خصوصیات کلی خانواده آدنوویریده را شرح دهد

.مکانیسم ترانسفورمیشن سلولهاي آلوده با آدنوویروس را توضیح دهد

.راههاي تشخیص و درمان عفونتهاي آدنوویروسی را بیان نماید
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برد.ننده هپاتیت در انسان را شرح دهد و راههاي انتقال هر کدام را نام بخصوصیات کلی ویروسهاي ایجاد ک

.پاتوژنز ویروسهاي هپاتیت را توضیح دهد

.خصوصیات خانواده پیکورناویرده را نام برده و وبیماریهاي مهم این خانواده را توضیح دهد

 خصوصیات بالینی و اپیدمیولوژیکیHAV شرح دهد.را

در انسان را توصیف نماید.انواع عالئم و نشانه ها پس از آلودگی با ویروسهاي هپاتیت

 تفاوت آلودگی باHAV.در کودکان و بالغین در پیامد بیماري را شرح دهد

 روشهاي تشخیص آلودگی باHAV.را توضیح دهد

 راههاي کنترل و پیشگیري از عفونت باHAV.را توضیح دهد

.خصوصیات خانواده هپادناویریده را شرح دهد

 تفاوت ذرات ویروسی که توسطHBVتولید می شوند را شرح دهد.

بادیهاي مختلف که در نتیجه عفونت با ژن ها و آنتیآنتیHBVشوند را توضیح دهد.تولید می

 تظاهرات بالینی مختلف در عفونتHBV وضیح دهد.ترا شرح دهد و پیامد هر کدام را

 تفسیر نتایج سرولوژیک در عفونت حاد و مزمنHBV.را شرح دهد

در آلوده با اقدامات الزم در نوزاد متولد شده از ماHBV.را توضیح دهد

 داروهاي مورد استفاده درHBV.مزمن را نام ببرد

 خصوصیات کلی خانواده فالوي ویریده را نام برده و پیامد بالینی آلودگی باHCV.را توضیح دهد

 روشهاي تشخیص آلودگی باHCV.را شرح دهد و تفسیر آنها را بیان نماید

 داروهاي ضدHCVمکانیسم عملکرد داروهاي ضد و را نام بردهHCV.را بیان نماید

 خصوصیات کلیHDV.را توضیح دهد

آلودگی با مختلفالگوهايHDV.را شرح دهد

 درمان و پیشگیري از آلودگی باHDV.را توضیح دهد

.خصوصیات کلی خانواده رتروویریده را توضیح دهد

 بیماري هاي مختلفی که توسطHTLV-1شود را توضیح دهد.د میدر انسان ایجا

 واژه هايM-tropicوT-tropic را در آلودگی باHIV-1.توضیح دهد
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 مراحل پاتوژنزHIV-1.را توضیح دهد

 راههاي انتقال و پیشگیري از آلودگی باHIV-1 وHTLV-1.را توضیح دهد

 روشهاي تشخیص و درمانHIV-1.را شرح دهد

را توضیح دهد.خصوصیات کلی خانواده رابدوویریده

.راههاي انتقال ویروس هاري را نام ببرد

.مراحل بیماري هاري را شرح دهد

.روشهاي نمونه گیري جهت تشخیص ویروس هاري را نام ببرد

.اقدامات الزم پس از مواجهه با ویروس هاري را توضیح دهد

ببرد.شوند را نام ویروسهاي مختلفی که در انسان باعث ایجاد گاستروانتریت می

.خصوصیات کلی خانواده رئوویرویده را توضیح دهد

.پاتوژنز روتا ویروس را توضیح دهد

.درمان و پیشگیري از ابتال به روتا ویروس را بیان نماید

.عالئم بالینی ابتال به نوروویروس را توضیح دهد

.راههاي انتقال ویروسهاي مولد گاستروانتریت در انسان را نام ببرد

فی:حیطه عاط

.در جریان تدریس در خصوص کاربرد بالینی هر مبحث طرح سوال نموده و مشارکت فعال داشته باشد
.عالوه بر مطالب تدریس شده در کالس، عالقه مندي خود را جهت مطالعات تکمیلی و کاربردي و ارائه آن در کالس نشان دهد
رحله بعدي وارد می شود.احساس کند که مطالب الزم را فرا گرفته و با رضایتمندي به م
.احساس کند پس از گذراندن این درس و آشنایی با ویروسهاي بیماري زا در انسان توانایی محافظت از خود در بالین را خواهد داشت

روش هاي تدریس
ایفاي نقشبحث گروهیپرسش و پاسخسخنرانی

پانلPBLنمایش عملیکارگاه آموزشی 
گروه کوچک             جورنال کالب               گزارش صبحگاهیگردش علمی

Bedside teachingGrand RoundCase Based  Discussionبیمار شبیه سازي شده
-سایر روشهاي تدریس:
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مواد و وسایل آموزشی
تنمودار/ چاربروشورکاتالوگ/تصویر/ عکسوایت بوردپاورپوینتجزوهکتاب

بیمار واقعیبیمار استاندارد شدهاشیاء و لوازم واقعیماکتنرم افزارفیلم آموزشیفایل صوتی
انواع پروژکتورهاي اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت بهداشتیسایر مواد و وسایل آموزشی:  

مکان برگزاري آموزش

سایتکالس 
اینترنت

سالن 
کنفرانس

سالن
آمفی تأتر

سالن
Media LabSkillآزمایشگاهموالژ

Lab

درمانگاه/ 
بخش بالینی

عرصه 
جامعهبهداشت

-سایر مکانهاي آموزشی: 
تجارب یادگیري (مرتبط با استاد)

تشویق دانشجو به مشارکت در بحث با ارائه سوال در حین جریان تدریس
تکالیف یادگیري( مرتبط با فراگیر)

یس شده از روي منبع درسی معرفی شدهتوصیه به مطالعه مباحث تدر

جستجو و یافتن پاسخ سواالت مطرح شده در کالس

ضوابط آموزشی و سیاست هاي مدرس
حضور به موقع در کالس، رعایت نظم و انضباط و مسائل اخالقی، مشارکت فعال در کالسانتظارات: 

ل در تمام زمان تدریسخروج از کالس در موارد ضروري، آزادي در خصوص پرسیدن سوا: مجازها

عدم استفاده از تلفن همراه و هر گونه وسیله صوتی، ممنوعیت خوردن و آشامیدن ، ممنوعیت صحبت با سایر دانشجویان در حین تدریسمحدودیتها:
)/بالینی/عرصههاي ایمنی (دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه

طر برق گرفتگیاحتیاط در حین آموزش با پروژکتورهاي برقی و اجتناب از خ

فهرست منابع درسی
:2019ویرایش(جاوتزپزشکیشناسیمیکروبکتابمنبع اصلی(

:منبع کمکیFenner and White’s Medical Virology , 5th edition (2017)

روش ارزشیابی
مصاحبهچک لیستصحیح / غلطجورکردنیايچند گزینهپاسخکوته گسترده پاسخ
Key FeatureOSCEShort CaseLong CaseMini CEXDOPSClinical Work

Sampling
Log Book360 0PortfolioPUZZLEPMPSCTCRP

-سایر روشهاي ارزشیابی:
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نمره)20( از بارم بندي نمره 
- کار عملی: نمره25/0کالسی: مشارکتنمره5/0: غیاب کالسیحضور و

نمره25/19امتحان پایان ترم/ دوره:  -دوره: امتحان میان ترم/- کوئیز: 
-سایر موارد:

رس ویروس شناسی پزشکیدترتیب و توالی عناوین جدول 

مدرس موضوع ساعت تاریخ روز جلسه
دکتر میرشهابی آشنایی با ساختار کلی ویروسها، اجزاء تشکیل دهنده ویروس و انواع تقارن ویروسی 10-8 شنبه 6/12/01 1
دکتر میرشهابی پدید، وکتورهاي ویروسی بندي ویروسها و مکانیسم تکثیر ویروسها، ویروسهاي نواصول طبقه 10-8 شنبه 13/12/01 2
دکتر میرشهابی فیزیکی و شیمیایی بر ر عوامل ثیا، تهاي ویروسیآشنایی با کشت سلول و سایر روشهاي تشخیصی در عفونت

ویروسها و پریون ها، ویروئید
10-8 شنبه 20/12/01 3

دکتر میرشهابی هاي ویروسی پاتوژنز بیماریهاي ویروسی و مراحل آن، پیشگیري و درمان عفونتهاي ویروسی و واکسن 10-8 شنبه 27/12/01 4
دکتر میرشهابی )با اشاره بر آنفوالنزاي پرندگان(اورتومیکسوویریده خانواده ،آشنایی با ویروسهاي تنفسی 10-8 شنبه 19/1/02 5
دکتر میرشهابی آدنوویریده (آشنایی با مکانیسم سرطانزایی ویروسها)و پولیوماویریده،پاپیلوما ویریدههايخانواده 10-8 شنبه 26/1/02 6
دکتر میرشهابی ویروسی (آشنایی با خانواده Aآشنایی با ویروسهاي ایجاد کننده هپاتیت، پاتوژنز آنها و مطالعه هپاتیت 

ویروسیEپیکورناویریده) و هپاتیت 
10-8 شنبه 9/2/02 7

دکتر میرشهابی ویروسی) Bخانواده هپادناویریده (هپاتیت  10-8 شنبه 16/2/02 8
دکتر میرشهابی ویروسی(جنس دلتاویروس)Dویروسی (خانواده فالوي ویریده) و هپاتیت Cهپاتیت  10-8 شنبه 23/2/02 9
دکتر میرشهابی )HIV-1خانواده رتروویریده با تکیه بر جنس لنتی ویروس ( 10-8 شنبه 30/2/02 10

دکتر میرشهابی
(آشنایی با رئوویریده (روتا ویروس)، کالسی ویریده و آستروویریده خانواده هايخانواده رابدوویریده (هاري)، 

ویروسهاي منتقله از طریق مواد غذایی)
10-8 شنبه 6/3/02 11

*توجه: تاریخ شروع و پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی، توسط مسؤول درس/کارشناس آموزش، به اطالع 
خواهد شد.فراگیران رسانیده 




