
 
 

 پسغکی داًػکذٍ

 گرٍّ هیکرّة غٌبضی

 ّیرّش غٌبضی پسغکیطرح درش 

 

پسغکی                                       داًػجْیبى  هخبطببى:

                                           1تؼذادّادذ:     

 ضبػت ُبی اداری  ضبػت پبضخگْیی بَ ضْاالت فراگیر:

دکتر فرُبد هذرش:  1396-95 اّلًیوَ زهبى ارائَ درش: 

                               ببببیی

 

 ُذف کلی دّرٍ:

بب ػلن ّیرّش غٌبضی آغٌبیی داًػجْیبى پسغکی 

 پسغکی

 

 اُذاف کلی جلطبت : )جِت ُر جلطَ یک ُذف( -1

 

 جلسه اول:

تبریخچَ  ، تؼبریف پبیَ ػلن ّیرّش غٌبضیبب  یآغٌبی

 ّیرّضِب غبهل ژًْم، ضبختوبى کلی ػلن ّیرّش غٌبضی

اًذازٍ آًِب، ، ّیرّش ّ اختالف آى بب ضبیر هْجْدات

، ّیرّضِب، اًْاع تقبرى کپطیذ ّیرّضی ّ پْغع پرّتئیي

طبقَ بٌذی خبًْادٍ ُبی ّیرّضی ّ هؼیبرُبی هْرد 

 اضتفبدٍ در طبقَ بٌذی

 :بتْاًذ ذیجلطَ داًػجْ بب يیا بىیپص از پب

 ضبختبر کلی ّیرّضِب را تْضیخ دُذ. .1

اًذازٍ  هیبًگیيّادذ اًذازٍ گیری ّیرّضِب ّ  .2

 ّیرّضِب را بذاًذ.

اًْاع ژًْم ّیرّضِب ّ تفبّت آى را بب دیگر  .3

 هْجْدات تْضیخ دُذ.

ّیرّضِبی ّ هقبّهت هذیطی تفبّتِبی بیْلْژیکی  .4

 دارای پْغیٌَ ّ بذّى پْغیٌَ را بذاًذ.

بب رکر را تؼریف تقبرى در ّیرّضِب ّ اًْاع آى  .5

 یخ دُذ.تْضهثبلِبیی 

هؼیبر ُب ّ خؿْؾیبت ّیرّضی هْرد اضتفبدٍ در  .6

 طبقَ بٌذی خبًْادٍ ُبی ّیرّضی را بذاًذ.

 

 وم:دجلسه 

،  یتکثیرهتفبّت فرهِبی چرخَ زًذگی ّیرّضِب، اًْاع 

تفبّت تکثیر آًِب بب یْکبریْتِب ّ پرّکبریْتِب، 

ًذٍْ ّرّد ّیرّش بَ ضلْل ّ تفبّت در رّغِبی ّرّد، 



، ّ تفبّت ُبی آًِب ُطتَ یب ضیتْپالضویتکثیر داخل 

اًْاع رضپتْرُبی ّیرّضی، تفبّت تکثیر در ّیرّضِبی 

 DNA  ّRNAتکثیر تفبّت بب قطبیت هثبت ّ هٌفی ژًْم، 

ضٌتس پرّتئیي ُبی ّیرّضی، تجوغ اجسای ّیرّضِب، 

 راُِبی هختلف خرّج ّیرّضِب از ضلْل.ّیرّش ّ 

 :ذیجلطَ داًػجْ بب يیا بىیپص از پب

چرخَ زًذگی خبؼ ّ تفبّت تکثیر ّیرّضِب بب دیگر  .1

 هْجْدات را تْضیخ دُذ.

 تکثیر ّیرّضِب ّ تفبّت DNA  ّRNAًذٍْ تکثیر  .2

 آًِب را بذاًذ.

اًْاع رّغِبی ّرّد ّیرّضِب بَ ضلْل هیسببى را  .3

 تْضیخ دُذ.

ّ اًْاع راُِبی خرّج ّیرّضِب از ضلْل  .4

 را بذاًذهکبًیطوِبی هختلف 

 

  جلسه سىم: 

راُِبی اًتقبل ّیرّضِب ّ هثبلِبی ببرز در ببرٍ 

قبل تٌفطی، خًْی، تُرکذام از ایي راُِب ازقبیل اً

ػؿبی ّ...، هکبًیطوِبی اًتقبل ّیرّضِب بَ افراد 

هطتؼذ، ػْاهل خطر در اًتقبل یک ػفًْت ّیرّضی، 

لْژی کلی ّیرّضِب، دارُّبی آًتی ّایرال، ْاپیذهی

ُب، تْضیخ دارُّبی هِن طبقَ بٌذی ّ هکبًیطن اثر دارّ

هْرد اضتفبدٍ در  در درهبى ّیرّضِب بخؿْؼ دارُّبی

اًْاع هتفبّت ّاکطٌِبی ّ کبربرد  .رترّّیرّضِب درهبى

آًِب در پیػگیری از بیوبری ُبی ّیرّش، راُِبی هختلف 

  ّیرّش ُبی بیوبریسا تػخیؽ ّیرّضِب بخؿْؼ 
 پص از پبیبى ایي جلطَ داًػجْ ببیذ:

 اًتقبل ّیرّضِب را تْضیخ دُذ. اًْاع راُِبی -1

 دضتَ بٌذی ًْع اًتقبل ّیرّضِبی هختلف را بذاًذ. -2

ػْاهل خطر در ایجبد یک بیوبری ّیرّضی چَ  -3

 خؿْؾیبت فردی یب جوؼیتی را بذاًذ.

ّایرال اپیذهیْلْژی ّ ػْاهل دخبلت کٌٌذٍ را  -4

 تْضیخ دُذ.

دضتَ بٌذی دارُّبی ضذ ّیرّضی ّ هکبًیطوِبی  -5

 را بذاًذ.هختلف اثر آى 

اًْاع هختلف ّاکطٌِبی ّیرّضی را تْضیخ دادٍ ّ  -6

 هکبًیطن اثر آى را بذاًذ.
راٍ ُبی هختلف تػخیؽ ّیرّش ُب را بلذ بْدٍ ّ  -7

 دضتَ بٌذی ایي تطتِب را بذاًذ.
 

 

 



  جلسه چهارم: 

 خبًْادٍ پبرّّیریذٍ، آدًّْیریذٍ، پبکص ّیریذٍ
 پص از پبیبى ایي جلطَ داًػجْ ببیذ:

ضبختوبى کلی، جبیگبٍ تکثیر، طبقَ بٌذی، اًْاع  -1

اًطبًی، رّغِبی تػخیؽ، اپیذهی، درهبى ّ بیوبریِبی 

 ّاکطیٌبضیْى در پبرّّیرّش را تْضیخ دُذ.

ضبختوبى کلی، جبیگبٍ تکثیر، ژًِبی دخبلت کٌٌذٍ  -2

در ایجبد اًّکْژًیطیتی ّ هکبًیطن اثر آًِب، 

ِبی طبقَ بٌذی، اًْاع بیوبریِبی اًطبًی، رّغ

تػخیؽ، اپیذهی درهبى ّ ّاکطیٌبضیْى در خبًْادٍ 

 آدًّْیرّضِب را بذاًذ.

ضبختوبى کلی، جبیگبٍ تکثیر، طبقَ بٌذی، اًْاع  -3

بیوبریِبی اًطبًی، ػْاهلی کَ ببػث ریػَ کٌی 

بیوبری آبلَ در جِبى غذ، رّغِبی تػخیؽ، اپیذهی، 

درهبى ّ ّاکطیٌبضیْى در پبکص ّیرّضِب را تْضیخ 

 دُذ.

 

 ن:جلسه پنج

خبًْادٍ ُرپص ّیریذٍ، خبًْادٍ پبپیلْهب             

 ّیریذٍ

 پص از پبیبى ایي جلطَ داًػجْ ببیذ:
 

ضبختوبى کلی، جبیگبٍ تکثیر، طبقَ بٌذی، اًْاع  -1

بیوبریِبی اًطبًی، ُرپص ّیرّضِبی ایجبد کٌٌذٍ 

، ُرپص ّیرّضِبی دارای اُویت در بذخیوی در اًطبى

رّغِبی تػخیؽ، اپیذهی، درهبى ّ  بیوبراى پیًْذی،

را تْضیخ  ُرپص ّیرّضِبی هختلفّاکطیٌبضیْى در 

 دُذ.

ضبختوبى کلی، جبیگبٍ تکثیر، طبقَ بٌذی، اًْاع   -2

بیوبریِبی اًطبًی بخؿْؼ ژًْتیپِبی خطرًبک در 

ایجبد ضرطبى ضرّیکص ، دلق ّ ...، رّغِبی تػخیؽ، 

اپیذهی، درهبى ّ ّاکطیٌبضیْى در پبپیلْهب 

 .رّضِب را تْضیخ دُذّی

 

 : ششنجلسه 

 ّیرّضِبی ُپبتیت

 :داًػجْ ببیذ جلطَ يیا بىیاز پب پص

اًْاع ّیرّضِبی هْلذ ُپبتیت را بَ تفکیک  -1

  خبًْادٍ ّیرّضی تْضیخ دُذ.

 .ضبختوبى ّ ًذٍْ تکثیر کلی ُر خبًْادٍ را بذاًذ -2

پبتْژًس ّ گرٍّ ُذف ُر کذام از ّیرّضِبی ُپبتیت  -3

 را فِویذٍ ببغذ.



ارتببط ّیرّضِبی ُپبتیت ّ ًذٍْ ایجبد کبرضیٌْهب  -4

  .ّ ضیرّز کبذی ّ هکبًیطن آى را بذاًذ

ّ درهبى ّیرّضِبی   راُِبی اًتقبل ،اپیذهی  -5

 .بتیت را بذاًذُپ
 

 : هفتنجلسه 

 ّ ّیرّش ضرخجَ ارتْهیکطْ ّیریذٍ، پبراهیکطْ ّیریذٍ

 :داًػجْ ببیذ جلطَ يیا بىیاز پب پص

تکثیر، طبقَ بٌذی، اًْاع  ضبختوبى کلی، جبیگبٍ

بیوبری اًطبًی ّیرّضِبی اًفلْاًسا، ، ّیرّضِبی 

هػترک بیي اًطبى ّ دیْاًبت در ایي خبًْادٍ ، رّغِبی 

تػخیؽ، اپیذهی، درهبى ّ ّاکطیٌبضیْى در اّرتْهیکطْ 

 ّیرّضِبی هختلف را تْضیخ دُذ.

ضبختوبى کلی، جبیگبٍ تکثیر، طبقَ بٌذی، اًْاع 

اًطبًی، اُویت ّیرّش ضٌطیػیبل تٌفطی در بیوبریِبی 

کْدکبى ، ضرخک ، اّریْى ، پبراهیکطْ ّیرّضِب، 

رّغِبی تػخیؽ، اپیذهی، درهبى ّ ّاکطیٌبضیْى در 

 پبراهیکطْ ّیرّضِبی هختلف را تْضیخ دُذ.

قبدر بَ تْضیخ ّ غرح بیوبری ضرخجَ ّ راُِبی اًتقبل 

ببردار ، پبتْژًس آى ّ چرایی خطر زیبد آى در زًبى 

 ببغذ.

 

 :هشتنجلسه 

 پیکْرًب ّیریذٍ ّ رئّْیریذٍ ػٌْاى جلطَ:

 :داًػجْ ببیذ جلطَ يیا بىیاز پب پص

ضبختوبى کلی، جبیگبٍ ّ ًذٍْ تکثیر، طبقَ بٌذی، -1

اًْاع بیوبریِبی اًطبًی ّ پبتْژًس، رّغِبی تػخیؽ، 

اپیذهی درهبى ّ ّاکطیٌبضیْى در خبًْادٍ 

اًْاع ّاکطیٌبضیْى ّیرّش پیکْرًبّیریذٍ، بخؿْؼ 

 .پْلیْ ّ اُویت هببرزٍ بب آى را بذاًذ

ضبختوبى کلی، جبیگبٍ ّ ًذٍْ تکثیر، پبتْژًس ایجبد -2

اضِبل ، طبقَ بٌذی، اًْاع بیوبریِبی اًطبًی، رّغِبی 

تػخیؽ، اپیذهی، درهبى ّ ّاکطیٌبضیْى  رّتبّیرّش را 

 تْضیخ دُذ.

 

 هن:نجلسه 

 رابذّّیریذٍ، فیلّْیریذٍ ّ پرایْىرترّ ّیریذٍ، 

 :داًػجْ ببیذ جلطَ يیا بىیاز پب پص

تکثیر، طبقَ بٌذی، ّ ًذٍْ ضبختوبى کلی، جبیگبٍ -1

در جْاهغ  HIVاًْاع بیوبریِبی اًطبًی، اُویت ّیرّش 

جِبًی ، راُکبرُبی هببرزٍ بب آى ، راُِبی پیػگیری، 

رّغِبی تػخیؽ، اپیذهی، درهبى ّ ّاکطیٌبضیْى در رترّ 



 ّیرّضِب را تْضیخ دُذ

ضبختوبى کلی، جبیگبٍ تکثیر، طبقَ بٌذی،  بیوبری -2

اًطبًی، رّغِبی تػخیؽ، اپیذهی، درهبى ّ ّاکطیٌبضیْى 

 ّیرّش ُبری  را تْضیخ دُذ.

ضبختوبى کلی، جبیگبٍ تکثیر، طبقَ بٌذی، اًْاع -3

بیوبریِبی اًطبًی، رّغِبی تػخیؽ، اپیذهی، درهبى ّ 

 را تْضیخ دُذ. فیلْ ّیرّش ُبّاکطیٌبضیْى در 

بیوبریِبی پرایْى ، هبُیت ضبختبری، ًْع تکثیر -4

اًتقبل، پبتْژًس ّ اپیذهیْلْژی  آًِب، غیْع ّ رّغِبی

 رایًِْب را تْضیخ دُذ.پ

 

 

 پرضع ّ پبضخ –ضخٌراًی  رّظ تذریص:

 

 رضبًَ ُبی کوک آهْزغی :

 کبهپیْتر  ّ ّیذئْ پرّژکتْر

 

 

 

کْیس ، اهتذبى هیبى ترم ّ پبیبى  ضٌجع ّ ارزغیببی

 ترم

رّظ  آزهْى

 آژهْى

 ضبػت تبریخ  ًورٍ

     

     

 

 هقررات درش ّ اًتظبرات از داًػجْ:

 

 

 

 

 

 

 

 


