باسمه تعالی
دانشگبه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پسشکی
طرح درس بهداشت -گ روه مببرزه بب بیمبری هب ( )Course Plan

نبم درس :مصون سبزی فعبل و انفعبلی

کد درس 11

مقطع :کبردانی

تعداد واحد 1 :واحد تئوری
زمبن ارائه درس:

پیش نیبز :ببکتری شنبسی و ویروس شنبسی
مدرس :گروه بهداشت آقبی صبلحی

هدف کلی:
 آضٌایی داًطجَیاى تا دستگاُ ایوٌی تذى ٍ اًَاع ایوٌی ٍ هصَى سازی ٍ چگَتگی هصَى کردى فرداهداف ویژه عینی:
در پایاى ایي درس داًطجَ تایذ قادر تاضذ:
 دستگاُ ایوٌی تذى ٍ خَاظ ٍ صفات آًتی شى ّای هختلف ٍ ٍاکسیٌاسیَى هصًَیت ٍ هصَى سازی پاسخ ّای ایوٌی تذى تا تاکیذ تر هصَى سازی تیواری ّای ػفًَی تؼریف ٍاکسي ّا ٍ اًَاع ٍاکسي ّا) ًحَُ اًجام ٍاکسیٌاسَى ّا  -هحل تسریق -هقذار تسریق(-

.هَارد هٌغ ٍ ػَارض ٍاکسیٌاسیَى

-

.جذٍل ٍاکسیٌاسیَى در ایراى

 ضرایط ًگْذاری ٍاکسي ّای هختلف در هراکس تْذاضت ) زًجیرُ سرها(-

.کوثَد ّای ایوٌی ٍ اًَاع ایوًََگلَتَلیي ّا ) هَارد لسٍم تجَیس -هیساى تاثیر -زهاى تجَیس(

تکبلیف و وظبیف دانشجویبن:
 حضَر فؼال ٍ هطارکت فؼال در کالس ضرکت در تحث ٍ پرسص ٍ پاسخروش تدریس:
سخٌراًی ّوراُ تا تحث گرٍّی ٍ پرسص ٍ پاسخ
الگوی تدریس :
پیص سازهاى دٌّذُ – تفکر استقرایی  -توریي
وسبیل آموزشی:
کاهپیَتر ،دیتا پرٍشکتَرٍ ،ایت ترد
نحوه ارزشیببی:
حضَر ٍ غیاب هٌظن  -اهتحاى پایاى ترم (تراکوی) ،پرٍشُ تحقیقاتی ارائِ ضذُ تَسط داًطجَیاى ٍ فؼالیت ّای کالسی.

ًحَُ هحاسثِ ارزضیاتی:

رٍش ارزضیاتی

ًورُ

حضَر ٍ غیاب

1

فؼالیت ّای کالسی

1

آزهَى تراکوی

18

تاریخ

ساػت

هحل ترگساری آزهَى

هقررات:
-

تعداد دفعات غيبت موجه در كالس  2جلسه ،در صورت غيبت موجه بيش اس سقف تعيين شده منجز به حذف درس و غيبت غيز موجه منجز به كسب نمزه F
خواهد شد.

منببع:
 .1کتاب جاهغ تْذاضت ػوَهی  ,جلذ سَم فصل دّن
 .2درسٌاهِ طة پیطگیری ٍ پسضکی اجتوایی پارک,آخریي اًتطار
 .3دفترچِ ٍاکسیٌاسیَى کطَری ,آخریي اًتطار

