باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پسشکی
طرح درس بهداشت )(Course Plan
وام درس :میکزيتیًلًصی
مقطع:کارداوی

کذ درس31 :

تعذاد ياحذ:

گزایص تُذاضت خاوًادٌ

1ياحذ وظزی 3 -ياحذ عملی

سمان ارائٍ درس:

سمان امتحان:

پیص ویاس:وذارد
مذرس :دکتز تُزامی
هدف کلی:
آضىایی تا اَمیت اوتطار ،سیز تکاملی ،راٌ َای اوتقال ،تیماری سایی ،اصًل تطخیص آسمایطگاَی ،پیطگیزی ،کىتزل ي طثقٍ تىذی.
اهداف ویژه عینی:
داوطجً پس اس پایان ديرٌ تایذ تتًاوذ:
کلیاتی در مًرد تیماریشایی ،ساختمان تطزیحی ي ضیمیایی تاکتزی َا تذاوذ.
مًاد ضذ میکزيتی را تطىاسذ.
تیماری َای تاکتزیایی دستگاٌ تىفس ،گًارش ،ادراری تىاسلی ،جلذی را تطىاسذ.
تیماریُای واضی اس تاکتزی َای تی ًَاسی را تطخیص دَذ.
کلیاتی درتارٌ يیزيس َا ،ساختمان ي خصًصیات آوُا تطىاسذ.
تیماری َای يیزيسی دستگاٌ تىفسی ي پًستی ،گًارش ي اعصاب ي مىتقلٍ تًسط حطزات ي خًن را تطىاسذ.
پیطگیزی ي ياکسیىاسیًن علیٍ تیماری َای يیزيسی را تذاوذ.
کلیات اوگل ضىاسی ي اوگل َای ماالریا را تطىاسذ.
لیطماویًس ،تًکسًپالسما ،تک یاختٍ َای ريدٌ ای ي تىاسلی را تطىاسذ.
کزم َای مىتقلٍ اس راٌ آب ي مًاد غذایی ،تىذپایان ،اس راٌ خاک ي تماس را تطىاسذ.
تىذپایان ي وقص آوُا در اوتقال تیماری َا را تطىاسذ.
قارچ َا ي چگًوگی تکثیز آوُا در محیط را تذاوذ.
عفًوت َای قارچی تا مىثع حیًاوی ،ضغلی ي ريش َای کىتزل آوُا را تذاوذ.
در ياحذ عملی جىثٍ َای عملی گفتٍ ضذٌ در دريس وظزی را تذاوذ.
تکالیف و وظایف دانشجویان:
حضًر فعال ي مطارکت فعال در کالسضزکت در تحث ي پزسص ي پاسخروش تدریس:
سخىزاوی َمزاٌ تا تحث گزيَی ي پزسص ي پاسخ ي ارائٍ اسالیذ

الگوی تدریس:
پیص ساسمان دَىذٌ – تفکز استقزایی  -تمزیه
وسایل آموزشی:
کامپیًتز ،دیتا پزيصکتًر ،يایت تزد
نحوه ارزشیابی:
روش ارزشیابی

نمره

حضور وغیاب

1

تاریخ

ساعت

محل برگساری آزمون

فعالیت های کالسی 1
آزمون تراکمی

11

آسمًن عملی(امتحان آسمایطگاَی پایان تزم)
مقررات:

تعذاد دفعات غیثت مًجٍ در کالس  2جلسٍ ،در صًرت غیثت مًجٍ تیص اس سقف تعییه ضذٌ مىجز تٍ حذف
درس ي غیثت غیز مًجٍ مىجز تٍ کسة ومزٌ خًاَذ ضذ.
منابع:
 .3تا وظز استاد مزتًطٍ تعییه خًاَذ ضذ.

