باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشگده علوم پزشکی
طرح درس – گروه بهداشت مبارزه با بيماري ها-کاردانی

نام درس :مصون سازي فعال و انفعالی

تعداد واحد ( :يك واحد نظري)

مدرس :دکتر سيمين طهماسبي

پيش نياز :ندارد

هدف کلی:
آشنايي با سيستم ايمني بدن و چگونگي مصون کردن افراد در مقابل بيماريها
.اهداف ويژه عينی:
از دانشجويان انتظار مي رود پس از طي اين دوره قادر باشند :
 .1دستگاه ايمني بدن را بشناسد
 .2آنتي ژنهاي بدن را بشناسد و ويژگيهاي آنها را تبيين نمايد.
 .3پاسخهاي مختلف ايمني بدن را توضيح دهد.
 .4انواع مصون سازي را تعريف کند.
 .5انواع واکسنها و ماهيت آنها را بشناسد
 .6روش صحيح تلقيح واکسنها را توضيح دهد
 .7آخرين برنامه ي واکسيناسيون کشوري را شرح دهد.
 .8موارد منع واکسيناسيون با ماهيتهاي ويروسي و باکتريايي را توضيح دهد.
 .9زنجيره سرما را به طور کامل تشريح نمايد.
 .10انواع ايمنوگلوبولين ها را بيان نمايد
تکاليف و وظايف دانشجويان:
شرکت فعال در بحث هاي گروهي – تهيه مطالب با توجه به اهداف و ارائه آن در کالس
روش تدريس:
سخنراني – پرسش و پاسخ – بحث گروهي
وسايل آموزشی:
وايت برد – اورهد – ويدئو پروژکتور
نحوه ارزشيابی:
حضور منظم و فعال در کالس ( 1نمره)– فعاليت کالسي( 2نمره) – آزمون تراکمي ( 17نمره)
منابع:
 .1جلد سوم-کتاب جامع بهداشت عمومي
 .2درسنامه ي طب پيشگيري و پزشکي اجتماعي
 .3آخرين برنامه ي واکسيناسيون کشوري

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی
طرح درس – گروه بهداشت مبارزه با بيماري ها
نام درس :مصون سازي فعال و انفعالي

تعداد واحد  :يك واحد

مدرس :دکتر سيمين طهماسبي

جلسه

هفته

روز-تاريخ-ساعت

موضوع تدريس

1

سه شنبه

1397/11/16

کليات ايمن سازي

2

سه شنبه

1397/11/23

3

سه شنبه

1397/11/30

انواع مصونيت ومصون سازي

4

سه شنبه

1397/12/7

انواع واکسن ها روش تلقيح واکسن

5

سه شنبه

1397/12/14

انواع واکسن ها روش تلقيح واکسن

6

سه شنبه

1397/12/21

جدول واکسيناسيون و موراد منع مصرف واکسن

7

سه شنبه

1398/1/20

زنجيره ي سرما در واکسيناسيون و انواع ايمنوگلوبولينها

8

سه شنبه

1398/1/27

اقدامات در مواجهه با شوك انافيالکتيك و حساسيت به واکسن

توضيحات:

دستگاه ايمني بدن وخواص و ويژگيهاي آنتي ژنها
کليات ايمن سازي
دستگاه ايمني بدن وخواص و ويژگيهاي آنتي ژنها

امضاء:

فعاليت ها

