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 بسمه تعالی

 کرمانشاهو خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

 دانشکده بهداشت

 گروه بهداشت عمومی

 قالب نگارش طرح درس
 

 فعال و انفعالیمصون سازی :  عنوان درس

 بهداشت عمومی کارشناسی مسو : دانشجويان ترم مخاطبان

 ندارد: یازدرس پیش ن        واحد نظری  1 :تعداد و نوع واحد

 88 89-اول : نیمسال                                  11   -11 ساعتها  شنبه : زمان ارائه درس

                                                                                            : مدرس

                                                                                            کرمانشاه( یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک، متسال یگروه آموزش بهداشت و ارتقا دانشیار) یدکتر فاطمه رجعت

 

 

 : هدف کلی درس

 آشنايی با سیستم ايمنی بدن و چگونگی مصون کردن افراد در مقابل بیماری ها

 :شرح درس

، مکانیزم های ايمنی بخش بدن، و توان تشخیص برای تزريق يا تلقیح بهه موعهو و مناسه     اين درس به منظور آشنا کردن دانشجويان از دستگاه ايمنی

نتهرل  انجام تمام واکسیناسیون های رايج در کشور بهه منظهور پیشهگیری و ک   و نیز توان  و تصمیم گیری در موارد عدم تلقیح آنهاواکسن های مختلف 

 بیماری های واگیر عابل پیشگیری برای دانشجويان رشته مبارزه با بیماری هاپیشنهاد شده است.

 

 ( جهت هر جلسه يک هدف: )لی جلساتاهداف ک

 آنتی ژن، ايمنوژن، پادگن مفهوم انواع ايمنی،   .1

   ساختار آنتی بادی، ايمونوگلوبولین و پادتن .1

 نقش دارند پاسخ ايمنی و اعضای بدن که در ايمن سازی .3

 اصول کلی واکسیناسیون .4

 فرايند واکسیناسیون ايمن .5

 برنامه ايمن سازی کشوری .6

 واکسیناسیون در شرايط و گروه های خاص .7

 شرح واکسن ها و نکات کاربردی در مورد آنها .9

 عوارض نامطلوب ايمن سازی .8

 

 به تفکیک هر جلسه: جلساتاهداف 

   ، پادگنانواع ایمنی، مفهوم آنتی ژن، ایمنوژن جلسه اول:

 ايمنی ذاتی و اکتسابی را تعريف نمايد .1

 تفاوت ايمنی ذاتی و اکتسابی را تفکیک نمايد. .1

 .تعريف آنتی ژن را بیان نمايد .3
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 ايمونوژن را توصیف نمايد. .4

 اپی توپ ها از نظر ويژگی تقسیم بندی نمايد. .5

 .سرنوشت ورود يک ماده به بدن را ذکر نمايد .6

 ک آنتی را بیان کند.عوامل موثر در عدرت ايمنی زايی ي .7

 

   ساختار آنتی بادی، ایمونوگلوبولین و پادتن : دوم جلسه

 دانشجو باید در پایان قادر باشد

 ساختمان اولیه گلوبولین ها را بشناسد. .1

 عوامل موثر در عدرت اتصال اپی توپ به پاراتوپ را بیان کنید. .1

 تاثیر آنزيم ها بر ملکول ايمونوگلوبولین را شرح دهید. .3

 یات انواع ايمنوگلوبولین را بشناسد و ساختار آنها را به طور مختصر شرح دهد.خصوص .4

 

   اعضای لنفاوی :سوم جلسه

 دانشجو باید در پایان قادر باشد

 بافت های لنفاوی را تقسیم بندی نمايد. .1

 تیموس و نقش آن را در ايمنی شرح دهد. .1

 نقش مغز استخوان را در ايمنی بدن توضیح دهد. .3

 مان آن را توصیف کند.طحال و ساخت .4

 گره های لنفاوی و ساختمان آنها را بشناسد. .5

 سیستم ايمنی مخاطی را توصیف کند.  .6

 سیستم ايمنی پوست را تشريخ نمايد. .7

 سايتوکاين ها و ساختار و خصوصیات آنها را طبقه بندی نمايد. .9

 استفاده درمانی از سايتوکاين ها توضیح دهد. .8
 

 سیوناصول کلی واکسینا :چهارم جلسه

 دانشجو باید در پایان قادر باشد: 

 عالئم اختصاری واکسن ها را بشناسد. .11

 انواع واکسن و شرايط نگهداری آن ها را بداند. .11

 انواع واکسن های فعال و غیر فعال و راه تجويز و مقدار تجويز آن ها را از همديگر تشخیص دهد. .11

 ند.مدت زمان نگهداری واکسن ها پس از باز کردن ويال را بدا .13

 ممنوعیت مصرف واکسن و احتیاط در ايمن سازی را تعريف کند. .14

 باورهای اشتباه ايمن سازی را نام ببرد. .15

 پس از ايمن سازی را تشخیص دهد. یبتواند واکنش های حساسیت .16

 فرایند واکسیناسیون ایمن   :پنجم جلسه

 دانشجو باید درپایان قادر باشد:

 يل را توضیح دهد.روشهای کنترل عفونت و رعايت شرايط استر .1

 نوع سرنگ و سوزن مورد استفاده و محل تزريق هر يک از واکسن ها را بر حس  سن بداند. .1

 روشهای فیزيکی و روانی برای کاهش درد، ت  و ناآرامی پس از تزريق واکسن را شرح دهد. .3
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 توصیه های الزم پس از تزريق واکسن را بازگو کند. .4

 برنامه ایمن سازی کشوری :ششم جلسه

 دانشجو باید درپایان قادر باشد:

 سالگی راشرح دهد. 6برنامه ايمن سازی کودکان از بدو تولد تا  .1

 برنامه ايمن سازی زنان باردار و در سن باروری را بر حس  سابقه ايمن سازی بیان نمايد. .1

 ايمن سازی افراد با  تاخیر در واکسیناسیون را بازگو کند.حداعل فاصله مجاز زمانی برای  .3

 نامه ايمن سازی کودکانی که در وعت مقرر مراجعه ننموده اند را برحس  طبقه بندی کند.بر .4

 حداعل سن مجاز واکسن ها را بداند. .5

  واکسیناسیون درگروه های خاص :هفتم جلسه

 دانشجو باید در پایان قادر باشد:

 واکسیناسیون هنگام ت  و بیماری خفیف را بازگو کند. .1

 يان به زردی و نوزادان نارس را توصیف کند.شرايط واکسیناسیون مبتال .1

 را انجام دهد. HBSAg+اعدامات الزم در مورد واکسیناسیون نوزاد مبتال از مادر  .3

 نحوه واکسیناسیون در کودکان مبتال به تشنج و ضايعه مغزی را شرح دهد. .4

 واکسیناسیون افراد در تماس خانگی با مبتاليان به نقص ايمنی را توصیف کند. .5

 مثبت تصمیم بگیرد. HIVدر مورد واکسیناسیون کودکان متولد شده از مادر  .6

 حداعل فاصله زمانی دريافت خون و فرآورده های خونی با واکسن های ويروسی زنده را بداند. .7

 درمورد واکسیناسیون دريافت کنندگان پیوند مغز استخوان و پیوند اعضا بر اساس دستورالعمل کشوری عضاوت کند. .9

 ی تجويز واکسنها در دوران بارداری و شیردهی را شرح دهد.چگونگ .8

 در مورد ايمن سازی افراد فاعد طحال و مبتال هموفیلی نظر دهد.  .11

 چگونگی واکسیناسیون پرسنل بهداشتی درمانی را بازگو کند. .11

 شرح واکسن ها و نکات کاربردی هریک از انها  :هشتم جلسه

 دانشجو باید قادر باشد         

 اکسن آبله مرغان و شرايط و ممنوعیت تزريق آن رابداند.نوع و .1

 واکسن ويروس آنفوالنزا و شرايط استفاده از آن را در گروه های پرخطر بشناسد. .1

 نوع واکسن پنوموکوک و انواع آن را درگروه های پرخطر توصیف کند. .3

 ا ذکر نمايد.تجويز واکسن های دو گانه، سه گانه و عالئم الزم برای ممنوعیت مصرف آنها ر .4

 در مورد تجويز واکسن فلج اطفا خوراکی و تزريقی تصمیم بگیرد. .5

 را بازگو نمايد. MMRافراد واجد شرايط و ممنوع برای واکسیناسیون  .6

 را نام ببرد. Bگروه های پرخطر واجد شرايط واکسن هپاتیت  .7

 را نام ببرد. Bواجدين شرايط واکسیناسیون هموفیلوس آنفوالنزای تیپ  .9

 ن شرايط واکسن مننگوکوک را نام ببرد.واجدي .8

 عوارض نامطلوب ایمن سازی :همن جلسه

 دانشجو باید قادر باشد

 و عوارض نامطلوب آن را بداند. BCGترکیبات واکسن  .1

 پیامدهای نامطلوب واکسن فلج اطفال را بداند. .1

 پیامدهای نامطلوب واکسن هاری را بازگو کند. .3

 را برشمرد. Bآنفوالنزای تیپ پیامدهای نامطلوب واکسن هموفیلوس  .4
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 پیامدهای نامطلوب واکسن سیاه سرفه را بشناسد. .5

 (را شرح دهد.AEFIنظام مراعبت از پیامدهای نامطلوب ايمن سازی ) .6

 

 : منابع

 ايمونولوژی   

چاپ مديريت بیماری های واگیر، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مرکز . برنامه و راهنمای ايمن سازی مطابق با کمیته کشوری ايمن سازی، 1

1384 

، . راهنمای کشوری مراعبت پیامدهای نامطلوب ايمن سازی، ويرايش سوم، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مرکز مديريت بیماری های واگیر3

 1381زمستان 

 « و مباحثه ملی و بحث گروهیار عک ،سخنرانی تعاملی»: روش تدریس

 

 « رسانه های مجازی،ويديو پروژکتور، » :رسانه های کمک آموزشی

 

 سنجش و ارزشیابی 

 

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون  آزمون

الیف ک، انجام تپرسش و پاسخ آزمون میان دورهو  تکالیف کالسی

 تبیکمحوله و آزمون 

 11-11 هر جلسه کالس 6

 سه کويز در طول ترم 

 11-11 31/1/89 نمره 4 آزمون کتبی آزمون نیم ترم

   11 یآزمون کتب زمون پايان دورهآ

 

 :مقررات درس و انتظارات از دانشجو

  :رود از دانشجویان محترم انتظار می

 .حضور منظم و دعیق در جلسات درس داشته باشند -1

 .مشارکت نمايند يادگیریدر فعالیت های  -1

 .داشته باشند و کويیز ها رادر هر جلسه آمادگی پاسخ گويی به سؤاالت مبحث عبلی  -3

 استفاده کند. و آخرين دستورالعمل های مرکز مديريت بیماريهای وزارت بهداشت از منابو علمی -4
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 جدول زمانبندی درس

 7کالس شماره  ( 21-21شنبه ها ساعت )سه  : روز و ساعت جلسه
 

 وسیله کمک آموزشی روش تدریس مدرس موضوع درس جلسه

2 
انواع ايمنی، مفهوم آنتی ژن، ايمنهوژن،   

   پادگن
 فاطمه رجعتیدکتر 

گروهی ، حل مساله بحث 

  سخنرانی

، ويديو پروژکتور ،کامپیوتر

 وايت برد

1 
سههاختار آنتههی بههادی، ايمونوگلوبههولین و 

 پادتن  

فاطمه رجعتیدکتر  بحث گروهی ، حل مساله  

 سخنرانی

، ورويديو پروژکت ،کامپیوتر

 وايت برد

3 
پاسخ ايمنی و اعضای بدن که در ايمهن  

 دارندسازی نقش 

فاطمه رجعتیدکتر  بحث گروهی ، حل مساله  

 سخنرانی

، ورويديو پروژکت ،کامپیوتر

 وايت برد

4 
فاطمه رجعتیدکتر  اصول کلی واکسیناسیون بحث گروهی ، حل مساله  

 سخنرانی

، ورويديو پروژکت ،کامپیوتر

 وايت برد

5 
فاطمه رجعتیدکتر  فرايند واکسیناسیون ايمن  بحث گروهی ، حل مساله 

 سخنرانی

، ورويديو پروژکت ،کامپیوتر

 وايت برد

6 
فاطمه رجعتیدکتر  برنامه ايمن سازی کشوری بحث گروهی ، حل مساله  

 سخنرانی

، ورويديو پروژکت ،کامپیوتر

 وايت برد

7 
واکسیناسیون در شهرايط و گهروه ههای    

 خاص

فاطمه رجعتیدکتر  بحث گروهی ، حل مساله  

 سخنرانی

، ورکتويديو پروژ ،کامپیوتر

 وايت برد

8 
شرح واکسهن هها و نکهات کهاربردی در     

 مورد آنها

فاطمه رجعتیدکتر  بحث گروهی ، حل مساله  

 سخنرانی

، ورويديو پروژکت ،کامپیوتر

 وايت برد

9 
فاطمه رجعتیدکتر  عوارض نامطلوب ايمن سازی بحث گروهی ، حل مساله  

 سخنرانی

، ورويديو پروژکت ،کامپیوتر

 وايت برد

 


