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 حسینیسید غدیر دکتر  مدرس:                                               نفر  22تعداد:

  
این درس به منظور آگاه کردن دانشجویان از دستگاه ایمنی بدن، همچنین مکانیسم هاي ایمنی بدن و توان تشخیص  شرح درس:

تلقیح آنها و نیز توان انجام تمام براي تزریق یا تلقیح به موقع و مناسب واکسن هاي مختلف و تصمیم گیري در موارد عدم 
واکسیناسیون هاي رایج در کشور به منظور پیشگیري و کنترل بیماري هاي واگیر قابل پیشگیري براي دانشجویان رشته مبارزه با 

  بیماري ها پیشنهاد شده است.
  

  می باشد. مقابل بیماریهاآشنایی با سیستم ایمنی بدن و چگونگی مصون کردن افراد در هدف کلی این درس   :کلی هدف
  :اهداف رفتاري

 دانشجوي پس از اتمام دوره،  قادر باشد:

بدن را به درستی و با رعایت اختصار در مدت زمان  مختلف هاي ژن آنتی صفات و خواص بدن، ایمنی دستگاه چگونگی  -1
 دقیقه توضیح دهد. 10حداکثر 

استاد و در حضور سایر فراگیران به اختصار و در مدت زمان سازي را با توجه به توضیحات  مصون و مصونیت انواع -2
 دقیقه توضیح دهد. 5حداکثر 

عفونی را در حضور سایر فراگیران به اختصار و در مدت  بیماریهاي سازي مصون بر تاکید با بخش ایمنی هاي پاسخ -3
 دقیقه توضیح دهد. 5زمان حداکثر 

دقیقه و به  7را در مدت زمان حداکثر  )سطحی هاي ژن آنتی و شده کشته شده، ضعیف زنده( آن انواع ها و واکسن -4
 درستی طبقه بندي نماید.

ها را با توجه به برنامه ایمنسازي  واکسن منع موارد و عوارض تزریق، مقدار ، تزریق محل واکسیناسیون، انجام نحوه -5
 کشوري را به درستی تشریح نماید.

سالگی را در حضور سایر فراگیران به اختصار و در مدت زمان حداکثر 6 تا تولد بدو از کودکان ایمنسازي کشوري برنامه - 6
 دقیقه توضیح دهد. 5
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 پر هاي گروه و باردار زنان واکسیناسیون، تاخیر سابقه با کودکان( خاص هاي گروه براي واکسیناسیون کشوري برنامه - 7
 دقیقه توضیح دهد. 5را در حضور سایر فراگیران به اختصار و در مدت زمان حداکثر  )خطر

دقیقه  10ها را به درستی و با رعایت اختصار در مدت زمان حداکثر  واکسن نگهداري و حمل شرایط و سرما زنجیره -8
 توضیح دهد.

  تدریس:  روش

ویدیو پروژکتور و  - اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرو
  کامپیوتر بر حسب نیاز تدریس خواهد شد.

داشته باشند و در هر جلسه از دانشجویان انتظار می رود که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شرکت فعال در بحث 
  همچنین در رابطه با موضوع درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.

  روش ارزشیابی دانشجو:

  نمره 15نمره                     آزمون پایان ترم:  5: آزمون میان ترم

  ه وارد نماید.روز پس از اعمال نمره در سایت، دانشجو می تواند اعتراض خود را نسبت به نمر 5حداکثر 
تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و نتایج آن در اختیار مسئول 

  درس قرار می کیرد.
  سیاست ها و قوانین درس:

  رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه اي و حضور به موقع در کالس درس، الزامیست.

  منابع:

 امع بهداشت عمومی، دکتر حسین حاتمی و همکاران. جلد سوم فصل دهم. آخرین ویرایشکتاب ج 
  1394برنامه ایمنسازي کشوري. چاپ 

 دستورالعمل زنجیره سرما، مرکز مدیریت بیماریهاي واگیر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
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