
 
 

 

  

 
 

 ( ترکیبیlesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول

 مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی        دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی    

 23/6/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:                      يکشنبه هاروز:           مصون سازی فعال و انفعالینام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر 17 تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس: واحد 1 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

   مصون سازی فعال و انفعالی : جلسهعنوان 

 ایمني پاسخهای ایمني و سیستم بر ای مقدمه:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 کند. تعریف را اختصاصي ایمني و ذاتي ایمني 

 هومورال ایمني(اختصاص و ذاتي ایمني پاسخهای انواع - 

 کند بیان را)سلولي و . 

 دهد شرح را فعال غیر و فعال ایمونیزاسیون . 

 کند. بیان را ایمونوژن و ژن آنتي تفاوت  

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 عنوان و نوع آزمون : 

 انديشه رفیع، چاپ جديدانتشارات کلیات واکسیناسیون تالیف میمنت حسینی و همکاران  منبع درس  :

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



 
 

 جلسه دوم 

 گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی           دانشکده :     بهداشت 

 30/6/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:                      يکشنبه هاروز:           مصون سازی فعال و انفعالینام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر 17 تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس: واحد 1 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

   مصون سازی فعال و انفعالی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 پاسخ ایمني کننده تعیین عوامل

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 دهد شرح را مختلف افراد در واکسن یک به متفاوت پاسخ علل. 

 کند توصیف  را واکسن های ژن آنتي به ایمني واکنش.  
 روش آموزش :  مجازی         

 سامانه نویدکامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس  :
 انتشارات اندیشه رفیع، چاپ جدیدکلیات واکسیناسیون تالیف میمنت حسیني و همکاران 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

  درسکلیات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه سوم 

 

 مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی  دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی          

 6/7/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:                      يکشنبه هاروز:           مصون سازی فعال و انفعالینام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر 17 تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس: واحد 1 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

   مصون سازی فعال و انفعالی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 واکسیناسیون انجام ها و نحوه واکسن انواع

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 دهد شرح را واکسن یک دهنده تشکیل اجزاء. 

 نماید. تعریف را آدجوان 

 کند بندی طبقه ها واکسن اختصاری عالئم و  مربوطه بیماری نام با را موجود های واکسن انواع. 

 کند بیان را واکسن ویزگیهای  

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر          بلیفعالیت آموزشی :   تکلیف : 

 عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس  :
 انتشارات اندیشه رفیع، چاپ جدیدکلیات واکسیناسیون تالیف میمنت حسیني و همکاران 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه چهارم 

 گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی دانشکده :     بهداشت           

 13/7/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:                      يکشنبه هاروز:           مصون سازی فعال و انفعالینام درس )واحد(  :  

 نظریواحد:نوع 
 

 نفر 17 تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس: واحد 1 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

   مصون سازی فعال و انفعالی : جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 کشور شرایط اپیدمیولوژیک به توجه کودکان با سازی ایمن برنامه

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 دهد شرح را ایران در کودکان واکسیناسیون.  

 کند بیان را واکسیناسیون  برای مناسب و مجاز های فاصله برنامه. 

 دهد را شرح اند نکرده مراجعه مقرر وقت در سالگي 6 تا  سالگي یک از که کودکاني سازی ایمن برنامه. 

 کند توصیف را اند نکرده مراجعه وقت مقرر در که ساله 18 تا 7 افراد سازی ایمن برنامه.  

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس  :
 انتشارات اندیشه رفیع، چاپ جدیدکلیات واکسیناسیون تالیف میمنت حسیني و همکاران 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه پنجم 

 و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع

 20/7/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:                      يکشنبه هاروز:           مصون سازی فعال و انفعالینام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر 17 تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس: واحد 1 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

   مصون سازی فعال و انفعالی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 ویژه بزرگساالن گانه دو ساله با واکسن 49تا  15سنین باروری  زنان سازی ایمن

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 را سازی ایمن سال بدون  سابقه 49تا  15باروری سنین زنان برای  بزرگساالن ویژه دوگانه واکسن نوبت پنج برنامه 

 .دهد شرح

 واکسن نوبتهای بین فاصله حداقل  Td ، بیان کند را نوبت هر در شده ایجاد ایمني دوره طول و درصد محافظت  
 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس  :
 انتشارات اندیشه رفیع، چاپ جدیدکلیات واکسیناسیون تالیف میمنت حسیني و همکاران 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه ششم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 27/7/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:                      يکشنبه هاروز:           فعال و انفعالیمصون سازی نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر 17 تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس: واحد 1 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

   مصون سازی فعال و انفعالی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 واکسیناسیون منع موارد

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 دهد  شرح را واکسیناسیون برای عمومي مصرف منع. 

 کند توصیف را واکسیناسیون در کلي احتیاط.  

 کند بیان را  ها واکسن از یک هر مصرف منع و احتیاط موارد.  

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر          بلیفعالیت آموزشی :   تکلیف : 

 عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس  :
 انتشارات اندیشه رفیع، چاپ جدیدکلیات واکسیناسیون تالیف میمنت حسیني و همکاران 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه هفتم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 11/8/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:                      يکشنبه هاروز:           سازی فعال و انفعالیمصون نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر 17 تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس: واحد 1 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

   مصون سازی فعال و انفعالی :  جلسه عنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 آن و مناسب موقع به های و درمان واکسیناسیون عوارض

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  دهد شرح را الزم های درمان واکسن و نوع هر از ناشي شدید و خفیف جانبي عوارض. 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس  :
 اندیشه رفیع، چاپ جدیدانتشارات کلیات واکسیناسیون تالیف میمنت حسیني و همکاران 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه هشتم 

 :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومیدانشکده 

 18/8/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:                      يکشنبه هاروز:           مصون سازی فعال و انفعالینام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر 17 تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس: واحد 1 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

   مصون سازی فعال و انفعالی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 سازی ایمن ارائه خدمات مراکز در شدن ویال باز از پس نگهداری واکسن زمان و ها انواع واکسن نگهداری شرایط

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  کند بیان )یخچال طبقه و یخچال حرارت درجه( را هر  واکسن واکسیناسیون محل در نگهداری شرایط. 

 دهد شرح ها واکسن از یک هر برای  را ویال شدن باز از پس واکسن نگهداری زمان. 

 کند توصیف را واکسن ویال ریختن دور شرایط. 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس  :
 انتشارات اندیشه رفیع، چاپ جدیدکلیات واکسیناسیون تالیف میمنت حسیني و همکاران 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 


