
 بسمه تعالی 

 طرح درس روزانه 

 

 ناسی ش(. نام درس : ویروس 1 واحد  2(. تعداد واحد : 2 (. پیش نیاز: میکروب شناسی عمومی3 (. رشته : علوم آزمایشگاهی4

 (. مقطع : کارشناسی 5 دوم –(. نیمسال : اول 6 نفر  42تا  22(. تعداد دانشجو : 7 (. مدرس  : دکتر رستم زاده 8

 (. شماره جلسه : اول 8 دقیقه  02(. مدت تدریس : 12

 (. عنوان درس جلسه مذکور : خصوصیات و صفات کلی ویروس ها11

 (. هدف کلی : آشنایی دانشجویان با ساختمان ویروس و تاریخچه ویروس شناسی12

 (. محیط یادگیری :14

 شناختی -1

 شناختی -2

 شناختی -3

 شناختی -4

 (. اهداف رفتاری : 13

 در پایان این جلسه دانشجو قادر خواهد بود که تاریخچه ویروس شناسی را توضیح دهد. -1

 دانشجو پس از تدریس این درس قادر خواهد بود که اندازه و شکل ویروس را توضیح دهد. -2

 توضیح دهد.در پایان این جلسه دانشجو قادر خواهد بود فرق بین ویروس و سایر سلولها را  -3

 دانشجو در آخر بتواند انواع تقارن ویروسی را تقسیم بندی کند. -4

 (. رفتارهای ورودی : 15

 کپسومر را شرح دهد. در پایان این درس دانشجو قادر خواهد بود انولوپ و کپسیدو -1

 نوع اسیدنوکلئیک و تکثیر سلولها آشنا باشد –دانشجو باید با  ساختمان سلول  -2

 (. سواالت سنجش آغازین : 16

 ساختمان اسیدنوکلئیک را شرح دهید؟ -1

 ساختمان سلول شامل چه قسمت هایی هستند؟  -2

 

 

 

 

 

 

 



 مراحل تدریس فعالیتهای استاد فعالیتهای دانشجو روش تدریس وسایل کمک آموزشی زمان

 دقیقه 15

 کامپیوتر

 ویدئو پروژکتور
Power Point 

 سخرانی
 گوش دادن

 تماشا کردن

کلیات مطالب جدید را بیان 

 میکند.

اهمیت داشتن اطالعات در 

مورد ویروسها را برای 

 دانشجویان خاطر نشان میکند.

معرفی درس -1

جدید و ایجاد 

 انگیزه

 دقیقه  62

 کامپیوتر

 ویدئو پروژکتور
Power Point 

 اسالید

 سخنرانی

 نشان دادن

 گوش دادن

 تماشا کردن

یا در صورتی که سوالی 

ابهامی برای آنها پیش 

 آید، سوال میکند.

نمایش اسالید همراه با توجه 

 در مورد ساختمان ویروس

تدریس درس -2

 جدید

 سخرانی و بحث دقیقه 5
 پرسش و پاسخ

 ث گروهیبح

با توجه به نوع سوال 

 جواب می دهند.

سوال می پرسند ساختمان 

ویروسها شامل چه قسمتهایی 

 است

ارزشیابی -3

 تکوینی

 - - دقیقه 5
پرسش و پاسخ و بررسی 

 درس جدید

جمع بندی مطالب توسط 

 دانشجویان

جمع بندی و -4

 نتیجه

 - - - دقیقه 3

بیان این نکته که جلسه بعد 

پرسش های شفاهی از تمام 

 دانشجویان انجام خواهد شد

پاسخ دهی به پرسش های 

 مروری

تعیین تکلیف -5

 برای جلسه بعد

 نوشتن - وایت بورد دقیقه 2

 کتاب ویروس شناسی جاوتز-1

کتاب ویروس شناسی -2

 مورای

کتاب ویروس شناسی دکتر -3

 شهال جاهد

کتاب ویروس شناسی دکتر -4

 مالک نژاد

معرفی منابع و -6

ماخذ برای مطالعه 

 بیشتر

 

 



 بسمه تعالی 

 طرح درس روزانه

 

 (. نام درس : ویروس شناسی 1 واحد  2(. تعداد واحد : 2 (. پیش نیاز: میکروب شناسی عمومی3 (. رشته : علوم آزمایشگاهی4

 (. مقطع : کارشناسی 5 دوم –(. نیمسال : اول 6 نفر  42تا  22(. تعداد دانشجو : 7 (. مدرس  : دکتر رستم زاده 8

  دوم(. شماره جلسه : 8 دقیقه  02(. مدت تدریس : 12

 عوامل شبه ویروس غیر عادی –همانند سازی ویروسها (. عنوان درس جلسه مذکور : 11

 تکثیر ویروسها و انواع شبه ویروسها(. هدف کلی : آشنایی دانشجویان با 12

 (. محیط یادگیری :14

 شناختی -1

 شناختی -2

 شناختی -3

 شناختی -4

 شناختی -5

 (. اهداف رفتاری : 13

 جلسه دانشجو قادر خواهد بود که انواع ویروسها را شرح دهد؟ در پایان این -1

 جلسه دانشجو قادر خواهد بود تفاوت ویروئیدها و پریون را توضیح دهد؟ در پایان این -2

 جلسه دانشجو قادر خواهد بود مراحل مختلف چرخه تکثیر ویروس را نام ببرد؟ در پایان این -3

 جلسه دانشجو قادر خواهد بود دوره اکلیپس تکثیر ویروسی را توضیح دهد؟ در پایان این -4

جلسه دانشجو قادر خواهد بود عمل جوانه زدن در چرخه رشد بعضی ویروسها را شرح  در پایان این -5

 دهد؟

 (. رفتارهای ورودی : 15

 آشنا باشدانولوپ  –ویروسی پروئینهای کاپسید  نوکلئیکویروسها و اصطالحات اسید دانشجو باید با  ساختمان

 (. سواالت سنجش آغازین : 16

 ؟ RNAاست یا  DNAویروسی  اسیدنوکلئیک -1

 ؟ پروئینهای اولیه و ثانویه چیست -2

 کاپسید چیست؟ -3

 انولوپ چیست؟ -4

 

 

 

 

 



 تدریسمراحل  فعالیتهای استاد فعالیتهای دانشجو روش تدریس وسایل کمک آموزشی زمان

 دقیقه 15

 کامپیوتر

 ویدئو پروژکتور
Power Point 

 سخرانی
 گوش دادن

 تماشا کردن

کلیات مطالب جدید را بیان 

 میکند.

 جلسه قبل را یادآوری میکند.

اهمیت این درس را در مورد 

پریونها و عامل بیماری زا 

 خاطر نشان میکند.

معرفی درس -1

جدید و ایجاد 

 انگیزه

 دقیقه  62

 کامپیوتر

 ویدئو پروژکتور
Power Point 

 اسالید

 سخنرانی

 نشان دادن

 گوش دادن

 تماشا کردن

در صورتی که سوالی یا 

ابهامی برای آنها پیش 

 آید، سوال میکند.

نمایش اسالید همراه با توضیح 

در مورد انواع شبه ویروسها 

 همانند سازی ویروسها

تدریس درس -2

 جدید

 سخرانی و بحث دقیقه 5
 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

با توجه به نوع سوال 

 جواب می دهند.

سوال می پرسند رویدادهای 

اختصاصی چرخه تکثیر 

 ویروس چیست

ارزشیابی -3

 تکوینی

 - - دقیقه 5
پرسش و پاسخ و بررسی 

 درس جدید

جمع بندی مطالب توسط 

 دانشجویان

جمع بندی و -4

 نتیجه

 - - - دقیقه 3

بیان این نکته که جلسه بعد 

های شفاهی از تمام پرسش 

 دانشجویان انجام خواهد شد

پاسخ دهی به پرسش های 

 مروری

تعیین تکلیف -5

 برای جلسه بعد

 نوشتن - وایت بورد دقیقه 2

 کتاب ویروس شناسی جاوتز-1

کتاب ویروس شناسی -2

 مورای

کتاب ویروس شناسی دکتر -3

 شهال جاهد

کتاب ویروس شناسی دکتر -4

 مالک نژاد

و  معرفی منابع-6

ماخذ برای مطالعه 

 بیشتر

 

 



 بسمه تعالی 

 طرح درس روزانه

 

 (. نام درس : ویروس شناسی 1 واحد  2(. تعداد واحد : 2 (. پیش نیاز: میکروب شناسی عمومی3 (. رشته : علوم آزمایشگاهی4

 (. مقطع : کارشناسی 5 دوم –(. نیمسال : اول 6 نفر  42تا  22(. تعداد دانشجو : 7 (. مدرس  : دکتر رستم زاده 8

  سوم(. شماره جلسه : 8 دقیقه  02(. مدت تدریس : 12

 مکانیسم بیماری زایی ویروسها(. عنوان درس جلسه مذکور : 11

 قدرت ویروسها در ایجاد بیماری (. هدف کلی : آشنایی دانشجویان با 12

 (. محیط یادگیری :14

 شناختی -1

 شناختی -2

 شناختی -3

 شناختی -4

 شناختی -5

 شناختی -6

 (. اهداف رفتاری : 13

 را شرح دهد؟ تاثیر عفونت ویروسید بود که انواع نقادر خواه یانجلسه دانشجو در پایان این -1

که مراحل بیماری زایی در فرد مبتال را نام برده و د بود نقادر خواهدانشجویان جلسه  در پایان این -2

 توضیح دهد؟

 ؟که عفونت مزمن را شرح دهد د بودنقادر خواهدانشجویان جلسه  در پایان این -3

 ا توضیح دهد؟ر latentکه عفونتهای نهایی یا د بود نقادر خواهدانشجویان جلسه  در پایان این -4

 را شرح دهد؟که عفونتهای ویروسی با رشد کند  ددانشجویان قادرنجلسه  در پایان این -5

را توضیح  cpEجلسه دانشجویان قادر خواهند بود که نشانه عفونت ویروسی در سلول  در پایان این -6

 دهد؟

 

 (. رفتارهای ورودی : 15

 آشنا باشدبا گاتگلیون و سنتزپروتئین سلولی و دستگاههای تنفسی گوارشی و عصبی  دانشجو باید

 (. سواالت سنجش آغازین : 16

 ؟گانگلیون چیست -1

  سلولی را توضیح دهید؟سنتزیروتئین  -2

 دستگاه تنفسی را شرح دهید؟ -3

 چیست؟ پریون -4

 دور کمون و ناقل را توضیح دهید؟ -5

 

 

 



 مراحل تدریس فعالیتهای استاد فعالیتهای دانشجو روش تدریس وسایل کمک آموزشی زمان

 دقیقه 15

 کامپیوتر

 ویدئو پروژکتور
Power Point 

 سخرانی
 گوش دادن

 تماشا کردن

کلیات مطالب جدید را بیان 

 میکند.

جلسه قبل را یادآوری کرده و 

اهمیت این درس را در مورد 

انواع عفونتهای ویروسی برای 

 دانشجویان خاطر نشان میکند.

معرفی درس -1

جدید و ایجاد 

 انگیزه

 دقیقه  62

 کامپیوتر

 ویدئو پروژکتور
Power Point 

 اسالید

 سخنرانی

 نشان دادن

 گوش دادن

 کردن تماشا

در صورتی که سوالی یا 

ابهامی برای آنها پیش 

 آید، سوال میکند.

 اسالید نمایش داده میشود

توضیحاتی در مورد پاتوژنز 

 ویروس داده میشود

تدریس درس -2

 جدید

 سخرانی و بحث دقیقه 5
 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

با توجه به نوع سوال 

 جواب می دهند.

سوال در مورد عفونت پایا و 

 و کند خواهد شد مزمن

ارزشیابی -3

 تکوینی

 - - دقیقه 5
پرسش و پاسخ و بررسی 

 درس جدید

مطالب تدریس شده توسط 

 دانشجویان جمع بندی میشود

جمع بندی و -4

 نتیجه

 - - - دقیقه 3

بیان این نکته که جلسه بعد 

پرسش های شفاهی از تمام 

 دانشجویان انجام خواهد شد

پاسخ دهی به پرسش های 

 درسی

تعیین تکلیف -5

 برای جلسه بعد

 نوشتن - وایت بورد دقیقه 2

 کتاب ویروس شناسی جاوتز-1

کتاب ویروس شناسی -2

 مورای

کتاب ویروس شناسی دکتر -3

 شهال جاهد

کتاب ویروس شناسی دکتر -4

 مالک نژاد

معرفی منابع و -6

ماخذ برای مطالعه 

 بیشتر

 

 



 بسمه تعالی 

 طرح درس روزانه
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  چهارم (. شماره جلسه : 8 دقیقه  02(. مدت تدریس : 12

 دفاع میزبان (. عنوان درس جلسه مذکور : 11

 انواع دفاع میزبان در مقابل عفونت ویروسی (. هدف کلی : 12

 (. محیط یادگیری :14

 شناختی -1

 شناختی -2

 شناختی -3

 شناختی -4

 شناختی -5

 شناختی -6

 (. اهداف رفتاری : 13

 انواع دفاع میزبان در مقابل ویروسها را نام ببرد.جلسه قادر خواهند بود در پایان دانشجویان  -1

 جلسه قادر خواهند بود دفاع غیر اختصاصی علیه ویروسها را شرح دهند.در پایان دانشجویان  -2

 جلسه دانشجویان قادر خواهند بود اینترفرونها و انواع آن را توضیح دهد.در پایان  -3

عمل فاگوستیوزیس و تب در مقابل دفاع بدن در مقابل  جلسه دانشجویان قادر خواهند بوددر پایان  -4

 ویروسها را توضیح دهد.

جلسه دانشجویان قادر خواهند بود که نقش ایمنی فعال در پیشگیری از بیماران ویروسی در پایان  -5

 را شرح دهد.

سیون آشنا دانشجویان باید با ایمنی سلولی و ایمنی هومورال و تعریف آنتی بادی و پدیده اسپونیرا -6

 باشند.

 

 (. رفتارهای ورودی : 15

 دانشجو باید با ایمنی سلولی و ایمنی هومورال و تعریف آنتی بادی و پدیده اسپونیراسیون آشنا باشد.

 (. سواالت سنجش آغازین : 16

 ؟ایمنی سلولی را توضیح دهید -1

  ایمنی هومورال را توضیح دهید؟ -2

 دهید؟انواع آنتی بادی ها را شرح  -3

 اسپونیراسیون را توضیح دهید؟ -4

 

 

 



 مراحل تدریس فعالیتهای استاد فعالیتهای دانشجو روش تدریس وسایل کمک آموزشی زمان

 دقیقه 15

 کامپیوتر

 ویدئو پروژکتور
Power Point 

 سخرانی
 گوش دادن

 تماشا کردن

مروری بر درس گذشته کرده و 

اهمیت و دفاع میزبان در برابر 

 ویروسها شرح داده می شود. 

معرفی درس -1

جدید و ایجاد 

 انگیزه

 دقیقه  62

 کامپیوتر

 ویدئو پروژکتور
Power Point 

 اسالید

 سخنرانی

 نشان دادن

 گوش دادن

 تماشا کردن

در صورتی که سوالی یا 

ابهامی برای آنها پیش 

 میکند. آید، سوال

نمایش اسالید و انواع دفاع 

بدن در برابر ویروسها اعم از 

ایمنی سلولی و هومورال 

 توضیح داده میشود

تدریس درس -2

 جدید

 سخرانی و بحث دقیقه 5
 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

با توجه به نوع سوال 

 جواب می دهند.
 پرسش و پاسخ

ارزشیابی -3

 تکوینی

 - - دقیقه 5
بررسی پرسش و پاسخ و 

 درس جدید
 نتیجه گیری توسط دانشجو

جمع بندی و -4

 نتیجه

 - - - دقیقه 3

بیان این نکته که جلسه بعد 

پرسش های شفاهی از تمام 

 دانشجویان انجام خواهد شد

پاسخ دهی به پرسش های 

 درسی

تعیین تکلیف -5

 برای جلسه بعد

 نوشتن - وایت بورد دقیقه 2

 کتاب ویروس شناسی جاوتز-1

کتاب ویروس شناسی -2

 مورای

کتاب ویروس شناسی دکتر -3

 شهال جاهد

کتاب ویروس شناسی دکتر -4

 مالک نژاد

معرفی منابع و -6

ماخذ برای مطالعه 

 بیشتر

 

 

 

 



 بسمه تعالی 

 طرح درس روزانه
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  پنجم (. شماره جلسه : 8 دقیقه  02(. مدت تدریس : 12

 روشهای تشخیص آزمایشگاهی (. عنوان درس جلسه مذکور : 11

 انواع روشهای تشخیص آزمایشگاهی برای تشخیص بیماری های ویروسی(. هدف کلی : 12

 (. محیط یادگیری :14

 شناختی -1

 شناختی -2

 شناختی -3

 شناختی -4

 شناختی -5

 شناختی -6

 شناختی -7

 شناختی -8

 شناختی -0

 (. اهداف رفتاری : 13

 برای تشخیص ویروس نام ببرد.درس دانشجو بتواند انواع راههای تشخیص آزمایشگاهی را در پایان  -1

 درس دانشجو بتواند علت رشد ویروسها در کشت ویروسها و سلول را توضیح دهد.در پایان  -2

 را توضیح دهد. cpEدرس دانشجو بتواند در پایان  -3

 درس دانشجو بتواند هماد سورپشن را شرح دهد.در پایان  -4

 عفونتهای ویروسی چیست. درس دانشجو بتواند تداخل در تشخیصدر پایان  -5

درس دانشجو بتواند چگونه از آزمایش ثبوت مکمل جهت تشخیص ویروس ناشناخته در پایان  -6

 استفاده می شود.

 را جهت تشخیص عفونتهای ویروسی توضیح دهد. HIدرس دانشجو بتواند روش در پایان  -7

جهت تشخیص عفونتهای ویروسی درس دانشجو بتواند چگونه از انواع میکروسکوپ را در پایان  -8

 استفاده می شود.

 درس دانشجو بتواند آزمایش نوتوالیزاسیون ویروس را توضیح دهد.در پایان  -0

 (. رفتارهای ورودی : 15

 و اصطالحات آگلوتیناسیون و کلیات ویروس شناسی را بداند. ELISAو آزمایشات سرولوژیکی  UVانواع میکروسکوپ نوری  دانشجو

 (. سواالت سنجش آغازین : 16

 ؟را توضیح دهید سیتوپاتیک افکت -1

  ؟کمپلمان چیست -2

 شرح دهید؟آگلوتیناسیون  -3

 دهید؟ اصطالاینکلوژی بادی را شرح -4

 

 

 



 مراحل تدریس فعالیتهای استاد فعالیتهای دانشجو روش تدریس وسایل کمک آموزشی زمان

 دقیقه 15

 کامپیوتر

 ویدئو پروژکتور
Power Point 

 سخرانی
 گوش دادن

 تماشا کردن

 مروری بر درس قبلی

مطالب جدید درس را بیان 

کرده و اهمیت این درس را 

جهت تشخیص عفونتهای 

 ویروسی بیان شود. 

معرفی درس -1

جدید و ایجاد 

 انگیزه

 دقیقه  62

 کامپیوتر

 ویدئو پروژکتور
Power Point 

 اسالید

 سخنرانی

 نشان دادن

 گوش دادن

 تماشا کردن

در صورتی که سوالی یا 

ابهامی برای آنها پیش 

 آید، سوال میکند.

اسالید نمایش داده می شود و 

انواع راههای تشخیص 

آزمایشگاهی ویروسها توضیح 

 داده میشود

تدریس درس -2

 جدید

 سخرانی و بحث دقیقه 5
 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

با توجه به نوع سوال 

 جواب می دهند.

 پرسیده شودسوال 

روشهای سرولوژیکی 

میکروسکوپی کشت سلول 

 شرح داده می شود.

ارزشیابی -3

 تکوینی

 - - دقیقه 5
پرسش و پاسخ و بررسی 

 درس جدید

در آخر جمع بندی توسط خود 

 دانشجو صورت می گیرد.

جمع بندی و -4

 نتیجه

 - - - دقیقه 3

بیان این نکته که جلسه بعد 

پرسش های شفاهی از تمام 

 دانشجویان انجام خواهد شد

پاسخ دهی به پرسش های 

 درسی

تعیین تکلیف -5

 برای جلسه بعد

 نوشتن - وایت بورد دقیقه 2

 کتاب ویروس شناسی جاوتز-1

کتاب ویروس شناسی -2

 مورای

کتاب ویروس شناسی دکتر -3

 شهال جاهد

کتاب ویروس شناسی دکتر -4

 مالک نژاد

معرفی منابع و -6

 ماخذ برای مطالعه

 بیشتر

 

 



 بسمه تعالی 

 طرح درس روزانه

 (. نام درس : ویروس شناسی 1 واحد  2(. تعداد واحد : 2 (. پیش نیاز: میکروب شناسی عمومی3 (. رشته : علوم آزمایشگاهی4

 (. مقطع : کارشناسی 5 دوم –(. نیمسال : اول 6 نفر  42تا  22(. تعداد دانشجو : 7 (. مدرس  : دکتر رستم زاده 8

  ششم (. شماره جلسه : 8 دقیقه  02(. مدت تدریس : 12

 واکسنهای ویروسی  –داروهای ضد ویروسی (. عنوان درس جلسه مذکور : 11

 با انواع داروهای ضد ویروسی و انواع واکسنهای مورد استفاده جهت پیشگیری از عفونتهای ویروسی(. هدف کلی : 12

 (. محیط یادگیری :14

 شناختی -1

 شناختی -2

 شناختی -3

 شناختی -4

 شناختی -5

 شناختی -6

 شناختی -7

 (. اهداف رفتاری : 13

علل کمتر بودن داروهای ضد ویروسی از آنتب بیوتیکها که  جلسه قادر خواهد بوددر پایان دانشجو  -1

 .توضیح دهدرا 

 هرپس را نام ببرد.که داروهای ممانعت کننده ویروسها جلسه قادر خواهد بود در پایان دانشجو  -2

جلسه قادر خواهد بود که داروهایی که با استفاده از ممانعت از سنتز پروتین در پایان دانشجو  -3

 ویروسی را شرح دهند.

 جلسه قادر خواهد بود که انواع واکسن های ویروسی را شرح دهند؟در پایان دانشجو  -4

ارجحیت واکسن زنده بر واکسن های کشته شده را جلسه قادر خواهد بود که علت در پایان دانشجو  -5

 شرح دهد.

جلسه قادر خواهد بود که سه نگرانی در مورد استفاده از واکسنهای زنده را توضیح در پایان دانشجو  -6

 دهد.

 جلسه قادر خواهد بود که جهت از بین بردن معایب واکسنهای فعلی را شرح دهد.در پایان دانشجو  -7

 (. رفتارهای ورودی : 15

 و کلیات ویروس شناسی و روشهای کشت سلولی آشنا باشند. lgAو  lgFباید با انواع واکسن ها و  دانشجو

 (. سواالت سنجش آغازین : 16

 ؟کشت سلولی چیست -1

  ؟اسید نوکلئنیک ویروسی چیست   -2

3- lgG  وlgA ؟چیست 

 ؟واکسن زنده و واکسن کشته شده چیست -4

 سنتز پروتیئن ویروسی چیست؟ -5

 

 



 مراحل تدریس فعالیتهای استاد فعالیتهای دانشجو روش تدریس وسایل کمک آموزشی زمان

 دقیقه 15

 کامپیوتر

 ویدئو پروژکتور
Power Point 

 سخرانی
 گوش دادن

 تماشا کردن

گذشته و برای  مرور درس

عفونتهای پیشگیری از 

استفاده از انواع  ویروسی

واکسنها و درمان با استفاده از 

 انواع داروها

معرفی درس -1

جدید و ایجاد 

 انگیزه

 دقیقه  62

 کامپیوتر

 ویدئو پروژکتور
Power Point 

 اسالید

 سخنرانی

 نشان دادن

 گوش دادن

 تماشا کردن

در صورتی که سوالی یا 

ابهامی برای آنها پیش 

 آید، سوال میکند.

انواع  اسالیدهمرا با نمایش 

داده واکسنها و داروها شرح 

 میشود

تدریس درس -2

 جدید

 سخرانی و بحث دقیقه 5
 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

با توجه به نوع سوال 

 جواب می دهند.

 سوال پرسیده شود

برای درمان یا پیشگیری از 

 عفونت ویروسی چه باید کرد.

ارزشیابی -3

 تکوینی

 - - دقیقه 5
و پاسخ و بررسی  پرسش

 درس جدید

در آخر جمع بندی توسط خود 

 دانشجو صورت می گیرد.

جمع بندی و -4

 نتیجه

 - - - دقیقه 3

بیان این نکته که جلسه بعد 

پرسش های شفاهی از تمام 

 دانشجویان انجام خواهد شد

پاسخ دهی به پرسش های 

 درسی

تعیین تکلیف -5

 برای جلسه بعد

 نوشتن - وایت بورد دقیقه 2

 کتاب ویروس شناسی جاوتز-1

کتاب ویروس شناسی -2

 مورای

کتاب ویروس شناسی دکتر -3

 شهال جاهد

کتاب ویروس شناسی دکتر -4

 مالک نژاد

معرفی منابع و -6

ماخذ برای مطالعه 

 بیشتر

 

 



 بسمه تعالی 

 طرح درس روزانه

 

 (. نام درس : ویروس شناسی 1 واحد  2(. تعداد واحد : 2 (. پیش نیاز: میکروب شناسی عمومی3 (. رشته : علوم آزمایشگاهی4

 (. مقطع : کارشناسی 5 دوم –(. نیمسال : اول 6 نفر  42تا  22(. تعداد دانشجو : 7 (. مدرس  : دکتر رستم زاده 8

   هفتم (. شماره جلسه : 8 دقیقه  02(. مدت تدریس : 12

 های هرپس ویروس (. عنوان درس جلسه مذکور :11

 هرپس سیمپلکس نوع یک و دو  و هرپس یها با انواع ویروسآشنایی (. هدف کلی : 12

 (. محیط یادگیری :14

 شناختی -1

 شناختی -2

 شناختی -3

 شناختی -4

 شناختی -5

 شناختی -6

 شناختی -7

 (. اهداف رفتاری : 13

 انواع ویروس های هرپس را نام ببرد. قادر خواهد بود کهدرس در پایان دانشجو  -1

 ساختمان ویروس های هرپس را توضیح دهد. قادر خواهد بود که درسدر پایان دانشجو  -2

را در ایجاد عفونت  مهمترین خصوصیات ویروس هرپس قادر خواهد بود که درسدر پایان دانشجو  -3

 نهانی شرح دهد.

 سیمپلکس  را نام ببرد. ویروس هرپس نواعقادر خواهد بود که ا درسدر پایان دانشجو  -4

ایجاد میکند را شرح  HSVI,IIبیماریهای که ویروس قادر خواهد بود که  درسدر پایان دانشجو  -5

 .دهید

 را توضیح دهد. HSVI,IIچرخه تکثیر  قادر خواهد بود که درسدر پایان دانشجو  -6

 شرح دهد. را HSVI,IIسرایت و اپیدمیولوژی  قادر خواهد بود که درسدر پایان دانشجو  -7

 (. رفتارهای ورودی : 15

 ساختمان ویروس و گانگیون و اینکلوژن بادی و کشت سلولی و کلیات ویروس آشنا باشند. دانشجو باید با

 (. سواالت سنجش آغازین : 16

 ساختمان  ویروس شامل چه قسمت هایی است؟ -1

  ؟انکلوژن بادی را تعریف کنید -2

 چیست؟ عفونت نهانی -3

 چیست؟انولوپ  -4

 چیست؟گانگیون ترجمینال و لومباروساکرال  -5

 پروتئینهای اولیه و ثانویه چه کاری انجام می دهند؟ -6

 کشت سلولی چیست؟ -7

 



 مراحل تدریس فعالیتهای استاد فعالیتهای دانشجو روش تدریس وسایل کمک آموزشی زمان

 دقیقه 15

 کامپیوتر

 پروژکتور ویدئو
Power Point 

 سخرانی
 گوش دادن

 تماشا کردن

جلسه مرور خواهد شد و درس 

ویروسهای هرپس را نام  انواع

برده و هرپس سیمپلکس نوع 
I,II  

راههای سرایت و تکثیر شرح 

 داده می شود

معرفی درس -1

جدید و ایجاد 

 انگیزه

 دقیقه  62

 کامپیوتر

 ویدئو پروژکتور
Power Point 

 اسالید

 سخنرانی

 نشان دادن

 گوش دادن

 تماشا کردن

در صورتی که سوالی یا 

ابهامی برای آنها پیش 

 آید، سوال میکند.

 همرا با نمایش اسالید انواع

ویروسهای هرپس توضیحداده 

 می شود

تدریس درس -2

 جدید

 سخرانی و بحث دقیقه 5
 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

با توجه به نوع سوال 

 جواب می دهند.
 دشخواهد پرسیده 

ارزشیابی -3

 تکوینی

 - - دقیقه 5
پرسش و پاسخ و بررسی 

 درس جدید

در آخر جمع بندی توسط خود 

 دانشجو صورت می گیرد.

جمع بندی و -4

 نتیجه

 - - - دقیقه 3

بیان این نکته که جلسه بعد 

پرسش های شفاهی از تمام 

 دانشجویان انجام خواهد شد

پاسخ دهی به پرسش های 

 درسی

تعیین تکلیف -5

 برای جلسه بعد

 نوشتن - وایت بورد دقیقه 2

 کتاب ویروس شناسی جاوتز-1

کتاب ویروس شناسی -2

 مورای

کتاب ویروس شناسی دکتر -3

 شهال جاهد

کتاب ویروس شناسی دکتر -4

 مالک نژاد

معرفی منابع و -6

ماخذ برای مطالعه 

 بیشتر

 

 

 



 بسمه تعالی 

 طرح درس روزانه

 

 (. نام درس : ویروس شناسی 1 واحد  2(. تعداد واحد : 2 (. پیش نیاز: میکروب شناسی عمومی3 علوم آزمایشگاهی(. رشته : 4

 (. مقطع : کارشناسی 5 دوم –(. نیمسال : اول 6 نفر  42تا  22(. تعداد دانشجو : 7 (. مدرس  : دکتر رستم زاده 8

  هشتم  (. شماره جلسه : 8 دقیقه  02(. مدت تدریس : 12

 ویروس های واریسالزوستر و سیتومگالو ویروس واپشتین بار ویروس (. عنوان درس جلسه مذکور :11

 آشنایی با انواع ویروس های هرپس (. هدف کلی : 12

 (. محیط یادگیری :14

 شناختی -1

 شناختی -2

 شناختی -3

 شناختی -4

 شناختی -5

 شناختی -6

 شناختی -7

 شناختی -8

 (. اهداف رفتاری : 13

 جلسه دانشجو قادر خواهد بود که ساختمان سرولوژیکی واریسالزوستر را توضیح دهد.در پایان  -1

را  VZVجلسه دانشجو قادر خواهد بود که سرایت و عالیم بالینی و تشخیص آزمایشگاهی در پایان  -2

 شرح دهد.

 سیتومگالو ویروس را توضیح دهد. جلسه دانشجو قادر خواهد بود که ساختماندر پایان   -3

 جلسه دانشجو قادر خواهد بود که تظاهرات بالینی را توضیح دهد.در پایان  -4

 را توضیح دهد. CMVجلسه دانشجو قادر خواهد بود که تشخیص آزمایشگاهی و درمان در پایان  -5

 مهم را توضیح دهد. جلسه دانشجو قادر خواهد بود که ویروس اپشتین بار آنتی ژنهایدر پایان  -6

 را شرح دهد. EVBجلسه دانشجو قادر خواهد بود که بیماریزایی در پایان  -7

 را توضیح دهد. EVBجلسه دانشجو قادر خواهد بود که انواع تشخیص آزمایشگاهی در پایان  -8

 (. رفتارهای ورودی : 15

س و دستگاه تنفس و تناسلی و انواع داروهای آنتی ویروس آشنا عفونت نهانی و کلیات ویروس شناسی و ویروسهای هرپ دانشجو باید با

 باشد.

 (. سواالت سنجش آغازین : 16

 ت؟هرپس چیس ویروس انواع -1

  ؟خصوصیات ویروس هرپس چیست -2

 چیست؟ عفونت نهانی -3

 چیست؟دستگاه تنفس  -4

5- CPE چیست؟ 

 ؟دفاع میزبان در برابر ویروس چند نوع است -6

 چیست؟ داروهای ضد ویروسیانواع  -7

 



 مراحل تدریس فعالیتهای استاد فعالیتهای دانشجو روش تدریس وسایل کمک آموزشی زمان

 دقیقه 15

 کامپیوتر

 ویدئو پروژکتور
Power Point 

 سخرانی
 گوش دادن

 تماشا کردن

انواع درس گذشته  مرور

بیماریهای ایجاد شده توسط 

 واریسالزوستر
EBV – CMV  

درس معرفی -1

جدید و ایجاد 

 انگیزه

 دقیقه  62

 کامپیوتر

 ویدئو پروژکتور
Power Point 

 اسالید

 سخنرانی

 نشان دادن

 گوش دادن

 تماشا کردن

در صورتی که سوالی یا 

ابهامی برای آنها پیش 

 آید، سوال میکند.

همرا با نمایش اسالید انواع 

ویروسهای هرپس توضیحداده 

 می شود

تدریس درس -2

 جدید

 سخرانی و بحث دقیقه 5
 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

با توجه به نوع سوال 

 جواب می دهند.

می شود که  پرسیدهسوال 

زسترم فرم برگشتی کدام 

 ویروس است

کدام ویروس ایجاد سرطان می 

 کند.

ارزشیابی -3

 تکوینی

 - - دقیقه 5
پرسش و پاسخ و بررسی 

 درس جدید

دانشجویان جمع بندی کرده و 

هم نتیجه گیری می در آخر با 

 کنیم.

جمع بندی و -4

 نتیجه

 - - - دقیقه 3

بیان این نکته که جلسه بعد 

پرسش های شفاهی از تمام 

 دانشجویان انجام خواهد شد

پاسخ دهی به پرسش های 

 درسی

تعیین تکلیف -5

 برای جلسه بعد

 نوشتن - وایت بورد دقیقه 2

 کتاب ویروس شناسی جاوتز-1

کتاب ویروس شناسی -2

 مورای

کتاب ویروس شناسی دکتر -3

 شهال جاهد

کتاب ویروس شناسی دکتر -4

 مالک نژاد

معرفی منابع و -6

ماخذ برای مطالعه 

 بیشتر

 



 بسمه تعالی 

 طرح درس روزانه

 

 (. نام درس : ویروس شناسی 1 واحد  2(. تعداد واحد : 2 (. پیش نیاز: میکروب شناسی عمومی3 (. رشته : علوم آزمایشگاهی4

 (. مقطع : کارشناسی 5 دوم –(. نیمسال : اول 6 نفر  42تا  22(. تعداد دانشجو : 7 (. مدرس  : دکتر رستم زاده 8

  نهم  (. شماره جلسه : 8 دقیقه  02(. مدت تدریس : 12

 آدنو ویروس –پاکس ویروس  (. عنوان درس جلسه مذکور :11

 مولوسکوم کنتا جیوزوم و آدونو ویروس –واکسینا  –پاکس شامل آبله آشنایی با انواع ویروس (. هدف کلی : 12

 (. محیط یادگیری :14

 شناختی -1

 شناختی -2

 شناختی -3

 شناختی -4

 شناختی -5

 شناختی -6

 (. اهداف رفتاری : 13

 انواع ویروسهای پاکس را تقسیم بندی کند. جلسه قادر خواهد بود کهدر پایان دانشجو  -1

 خصوصیات ساختمانی ویروسهای پاکس را لیست نماید. کهبتواند  دانشجو -2

 چرخه تکثیر ویروس واکسینا را شرح دهد. که باشددانشجو قادر  درسدر پایان   -3

 علت موفقیت واکسن آبله را توضیح دهد. که بتوانددانشجو  درسدر پایان  -4

 را توضیح دهد.ویروس مولوسکوم کنتا جیوزوم که است جلسه دانشجو قادر  آخردر  -5

بیماریها و سرایت و تشخیص آزمایشگاهی آدونو ویروس را  که استدانشجو قادر  درسدر پایان  -6

 لیست نماید.

 (. رفتارهای ورودی : 15

 آشنا باشد. ی و تکثیر ویروس و تشخیص آزمایشگاهی ویروسهادستگاه تنفسعفونت های  دانشجو با کلیات ویروس شناسی و

 (. سواالت سنجش آغازین : 16

 چیست؟ عفونتهای فارنژیت و کراتو کنژ کتویت جنوز -1

  ؟آزمایش ثبوت مکمل چگونه انجام می گیرد -2

 چیست؟لیزسلولی و جوانه زدن  -3

 چیست؟ دار با انولوپ کدام ویروسها DNAویروسها  -4

 چیست؟ انواع واکسنها -5

 

 

 



 مراحل تدریس فعالیتهای استاد فعالیتهای دانشجو روش تدریس آموزشیوسایل کمک  زمان

 دقیقه 15

 کامپیوتر

 ویدئو پروژکتور
Power Point 

 سخرانی
 گوش دادن

 تماشا کردن

 مرور درس گذشته

عفونتهای ویروس تنفسی  انواع

و بیماریهای خطرناک آبله را 

 شرح دادن

معرفی درس -1

جدید و ایجاد 

 انگیزه

 دقیقه  62

 کامپیوتر

 ویدئو پروژکتور
Power Point 

 اسالید

 سخنرانی

 نشان دادن

 گوش دادن

 تماشا کردن

در صورتی که سوالی یا 

ابهامی برای آنها پیش 

 آید، سوال میکند.

بیماری آبله و بیماریهای ایجاد 

شده توسط آدنو ویروسها و 

ساختمان و تکثیر پاکس 

ویروسها توضیح با اسالید داده 

 می شود.

تدریس درس -2

 جدید

 سخرانی و بحث دقیقه 5
 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

با توجه به نوع سوال 

 جواب می دهند.
 می شود سوال پرسیده

ارزشیابی -3

 تکوینی

 - - دقیقه 5
پرسش و پاسخ و بررسی 

 درس جدید

دانشجویان جمع بندی کرده و 

در آخر با هم نتیجه گیری می 

 کنیم.

جمع بندی و -4

 نتیجه

 - - - دقیقه 3

بیان این نکته که جلسه بعد 

پرسش های شفاهی از تمام 

 دانشجویان انجام خواهد شد

پاسخ دهی به پرسش های 

 درسی

تعیین تکلیف -5

 برای جلسه بعد

 نوشتن - وایت بورد دقیقه 2

 کتاب ویروس شناسی جاوتز-1

کتاب ویروس شناسی -2

 مورای

کتاب ویروس شناسی دکتر -3

 شهال جاهد

کتاب ویروس شناسی دکتر -4

 مالک نژاد

معرفی منابع و -6

ماخذ برای مطالعه 

 بیشتر
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 طرح درس روزانه
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 دار با انولوپ  RNAویروسهای  (. عنوان درس جلسه مذکور :11

 آشنایی با ویروس آنفلونزا(. هدف کلی : 12

 (. محیط یادگیری :14

 شناختی -1

 شناختی -2

 شناختی -3

 شناختی -4

 شناختی -5

 شناختی -6

 (. اهداف رفتاری : 13

 دار با انولوپ  را ذکر نمایند. RNAد بود که ویروسهای نجلسه قادر خواهدر پایان  یاندانشجو -1

ا را جلسه قادر خواهند بود که تفاوت ارتومیکسو ویروسها با پارامیکسو ویروسهدر پایان دانشجویان  -2

 شرح دهید.

 جلسه قادر خواهند بود ساختمان ویروس آنفلونزا را شرح دهند.در پایان دانشجویان   -3

 دریفت تکثیر ویروس آنفلونزا را توضیح دهند. جلسه قادر خواهند بوددر پایان دانشجویان  -4

 دهند.جلسه قادر خواهند بود که تغییرات شیفت و درشیفت را شرح در پایان دانشجویان  -5

جلسه قادر خواهند بود که بیماری زایی و ایمنی ویروس آنفلونزا را توضیح در پایان دانشجویان  -6

 دهند.

 (. رفتارهای ورودی : 15

 آشنا باشد. شناسی دانشجو با کلیات ویروس(. 1

 (. دانشجو با انواع داروهای ویروسی آشنا باشد.2

 (. سواالت سنجش آغازین : 16

 چیست؟انواع تقارن ساختمان ویروس  -1

  ؟مانتادین چیستآ -2

 چیست؟ انولوپ -3

 چیست؟مرحله پوشش برداری  -4

 دوره کمون چیست؟ -5

 

 



 مراحل تدریس فعالیتهای استاد فعالیتهای دانشجو روش تدریس وسایل کمک آموزشی زمان

 دقیقه 15

 کامپیوتر

 ویدئو پروژکتور
Power Point 

 سخرانی
 گوش دادن

 تماشا کردن

 مرور درس گذشته

آنفلونزا  یروسو بیماری زایی و

 را تاکید کردن 

معرفی درس -1

جدید و ایجاد 

 انگیزه

 دقیقه  62

 کامپیوتر

 ویدئو پروژکتور
Power Point 

 اسالید

 سخنرانی

 نشان دادن

 گوش دادن

 تماشا کردن

در صورتی که سوالی یا 

ابهامی برای آنها پیش 

 آید، سوال میکند.

همراه با اسالید انواع 

دار با  RNAویروسهای 

انولوپ را شرح داده سپس 

تغییرات این ویروس و بیماری 

 زایی تشخیص داده می شود.

تدریس درس -2

 جدید

 سخرانی و بحث دقیقه 5
 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

با توجه به نوع سوال 

 جواب می دهند.
 سوال پرسیده می شود

ارزشیابی -3

 تکوینی

 - - دقیقه 5
پرسش و پاسخ و بررسی 

 درس جدید

دانشجویان جمع بندی کرده و 

در آخر با هم نتیجه گیری می 

 کنیم.

جمع بندی و -4

 نتیجه

 - - - دقیقه 3

بیان این نکته که جلسه بعد 

پرسش های شفاهی از تمام 

 دانشجویان انجام خواهد شد

پاسخ دهی به پرسش های 

 درسی

تعیین تکلیف -5

 برای جلسه بعد

 نوشتن - وایت بورد دقیقه 2

 کتاب ویروس شناسی جاوتز-1

کتاب ویروس شناسی -2

 مورای

کتاب ویروس شناسی دکتر -3

 شهال جاهد

کتاب ویروس شناسی دکتر -4

 مالک نژاد

معرفی منابع و -6

ماخذ برای مطالعه 

 بیشتر
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 (. محیط یادگیری :14

 شناختی -1

 شناختی -2

 شناختی -3

 شناختی -4

 شناختی -5

 شناختی -6

 شناختی -7

 (. اهداف رفتاری : 13

 پارامیکسو ویروسها را نام ببرند. ویروسهایانواع قادر خواهند بود که  درسدر پایان دانشجویان  -1

 د.را شرح دهننوع روائد را در انولوپ ویروس سرخک قادر خواهند بود که  درسدر پایان دانشجویان  -2

 ا شرح دهند.که سرایت سرخک رقادر خواهند بود  درسدر پایان دانشجویان   -3

 را توضیح دهند.ایی ویروس اوریون که بیماری زقادر خواهند بود  درسدر پایان دانشجویان  -4

 درس قادر خواهند بود که دو عارضه مهم مامپس را توضیح دهند.در پایان دانشجویان  -5

سن شیشیال تنفسی  RSVاشکال بالینی ساختمان قادر خواهند بود که  درسدر پایان دانشجویان  -6

 را توضیح دهند.

بیماریزایی و سرایت ویروسهای پارا آنفلونزا را شرح  درس قادر خواهند بود کهدر پایان دانشجویان  -7

 دهند.

 (. رفتارهای ورودی : 15

 .را بلد باشد کلیات ویروس شناسی ید(. دانشجو با1

 آشنا باشد.ید هم آگلوتنین و نور آمینداز را (. دانشجو با2

 (. دانشجوی باید با دفاع علیه ویروس آشنا باشد.3

 (. سواالت سنجش آغازین : 16

 چیست؟ دار با انولوپ RNAهای انواع ویروس -1

  ؟هم آگلوتنین و نور آمینداز را تعریف کنید -2

 چیست؟ غده پاروتید -3

 چیست؟ HIآزمایش  -4

 چیست؟ ویرمی -5

 



 مراحل تدریس فعالیتهای استاد فعالیتهای دانشجو روش تدریس وسایل کمک آموزشی زمان

 دقیقه 15

 کامپیوتر

 ویدئو پروژکتور
Power Point 

 سخرانی
 گوش دادن

 تماشا کردن

 مرور درس گذشته

با نام بردن بیماریهای مهمی 

 که این ویروسها ایجاد می کند

معرفی درس -1

جدید و ایجاد 

 انگیزه

 دقیقه  62

 کامپیوتر

 ویدئو پروژکتور
Power Point 

 اسالید

 سخنرانی

 نشان دادن

 گوش دادن

 تماشا کردن

در صورتی که سوالی یا 

ابهامی برای آنها پیش 

 آید، سوال میکند.

 همراه با اسالید ویروسهای

پارامیکسو ویروسها را نام برده 

و هر کدام را جداگانه با خواص 

 -بیماری زایی -تکثیر–مهم 

اشکال بالینی تشخیص و 

 درمان توضیح می دهیم

تدریس درس -2

 جدید

 بحثسخرانی و  دقیقه 5
 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

با توجه به نوع سوال 

 جواب می دهند.

چرا  سوال پرسیده می شود

اوریون در پسر نابالغ به اندازه 

 مرد نابالغ اهمیت ندارد

ارزشیابی -3

 تکوینی

 - - دقیقه 5
پرسش و پاسخ و بررسی 

 درس جدید

دانشجویان جمع بندی کرده و 

در آخر با هم نتیجه گیری می 

 کنیم.

جمع بندی و -4

 نتیجه

 - - - دقیقه 3

بیان این نکته که جلسه بعد 

پرسش های شفاهی از تمام 

 دانشجویان انجام خواهد شد

پاسخ دهی به پرسش های 

 درسی

تعیین تکلیف -5

 برای جلسه بعد

 نوشتن - وایت بورد دقیقه 2

 کتاب ویروس شناسی جاوتز-1

کتاب ویروس شناسی -2

 مورای

شناسی دکتر کتاب ویروس -3

 شهال جاهد

کتاب ویروس شناسی دکتر -4

 مالک نژاد

معرفی منابع و -6

ماخذ برای مطالعه 

 بیشتر
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 شناختی -7

 (. اهداف رفتاری : 13

 درس قادر خواهند بود که ساختمان ویروس سرخچه را شرح دهند.در پایان دانشجویان  -1

 سرایت ویروس سرخچه را شرح دهند.درس قادر خواهند بود که راه در پایان دانشجویان  -2

 درس قادر خواهند بود که اشکال بالینی سرخچه را ذکر کنند.در پایان دانشجویان   -3

درس قادر خواهند بود که ناهنجاری های سندروم سرخچه مادرزادی را توضیح در پایان دانشجویان  -4

 دهند.

 ویروس هاری را شرح دهند. درس قادر خواهند بود که ساختماندر پایان دانشجویان  -5

 درس قادر خواهند بود که نگری بادی را توضیح دهند.در پایان دانشجویان  -6

 درس قادر خواهند بود که دوره کمون هاری را شرح دهند.در پایان دانشجویان  -7

 (. رفتارهای ورودی : 15

 باشد. ساختمان ویروس آشنا (. دانشجو باید1

 باشد.ستی  با دستگاه عصبی آشنایی داشته (. دانشجو بای2

 .دوره کمون را بداند (. دانشجوی باید3

 (. دانشجو باید با ایمونو گلوبولین آشنا باشد.4

 (. سواالت سنجش آغازین : 16

 چیست؟نو کلئو کاپسید ایکو زاهدرال  -1

  ؟نازوفارنکس چیست -2

 ؟دستگاه عصبی را شرح دهید -3

 ؟دوره کمون چیست -4

 ؟انواع ایمنو گلوبولینها کدامند -5

 



 مراحل تدریس فعالیتهای استاد فعالیتهای دانشجو روش تدریس وسایل کمک آموزشی زمان

 دقیقه 15

 کامپیوتر

 ویدئو پروژکتور
Power Point 

 سخرانی
 گوش دادن

 تماشا کردن

 مرور درس گذشته

توضیح به دانشجو که ویروس  با

سرخچه می تواند ناهنجاریهای 

مادرزادی و ویروس هاری موجب 

 کشته شدن فرد درگیر میشود

معرفی درس -1

جدید و ایجاد 

 انگیزه

 دقیقه  62

 کامپیوتر

 ویدئو پروژکتور
Power Point 

 اسالید

 سخنرانی

 نشان دادن

 گوش دادن

 تماشا کردن

در صورتی که سوالی یا 

برای آنها پیش  ابهامی

 آید، سوال میکند.

ساختمان تکثیر و  همراه با اسالید

سرایت و انواع سرخچه توضیح 

داده میشود و در ویروس هاری 

نوع واکسن و قبل از قرار گرفتن 

در معرض خطر و بعد از آن را 

 شرح داده میشود

تدریس درس -2

 جدید

 سخرانی و بحث دقیقه 5
 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

توجه به نوع سوال با 

 جواب می دهند.

که سوال پرسیده می شود 

مهمترین عارضه عفونت ویروس 

 سرخچه در زنان جوان چیست

ارزشیابی -3

 تکوینی

 - - دقیقه 5
پرسش و پاسخ و بررسی 

 درس جدید

دانشجویان جمع بندی کرده و در 

 آخر با هم نتیجه گیری می کنیم.

جمع بندی و -4

 نتیجه

 - - - دقیقه 3

بیان این نکته که جلسه بعد 

پرسش های شفاهی از تمام 

 دانشجویان انجام خواهد شد

 پاسخ دهی به پرسش های درسی

تعیین تکلیف -5

 برای جلسه بعد

 نوشتن - وایت بورد دقیقه 2

 کتاب ویروس شناسی جاوتز-1

 کتاب ویروس شناسی مورای-2

کتاب ویروس شناسی دکتر -3

 شهال جاهد

شناسی دکتر کتاب ویروس -4

 مالک نژاد

معرفی منابع و -6

ماخذ برای مطالعه 

 بیشتر
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انتقال و دوره کمون و 

و انواع  HIVتشخیص ویروس 

 ویروسهای نادر

تدریس درس -2

 جدید

 سخرانی و بحث دقیقه 5
 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

با توجه به نوع سوال 

 جواب می دهند.
 سوال پرسیده میشود

ارزشیابی -3

 تکوینی

 - - دقیقه 5
پرسش و پاسخ و بررسی 

 درس جدید

دانشجویان جمع بندی کرده و 

در آخر با هم نتیجه گیری می 

 کنیم.

جمع بندی و -4

 نتیجه

 - - - دقیقه 3

تذکر اینکه پرسیده خواهد شد 

روتا ویروسها چه بیماری را 

 باعث میشوند و در چه سنی

تعیین تکلیف -5

 بعدبرای جلسه 

 نوشتن - وایت بورد دقیقه 2

 کتاب ویروس شناسی جاوتز-1

کتاب ویروس شناسی -2

 مورای

کتاب ویروس شناسی دکتر -3

 شهال جاهد

کتاب ویروس شناسی دکتر -4

 مالک نژاد

معرفی منابع و -6

ماخذ برای مطالعه 

 بیشتر

 


