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شماره 
 جلسه

 تاریخ جلسه
اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(
اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف 
 آموزشی: شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

 حیطه
 اهداف

 روش یاددهی
 یادگیری

مواد و وسایل 
 آموزشی

زمان 
 جلسه

و  تکالیف
 دانشجو وظایف

 ارزشیابینحوه

 اول 1

 مقدمه ای بر سیستم ایمنی

های ایمنی )سیستمو پاسخ  

 ایمنی ، پاسخهای ایمنی و

 انواع ایمونیزاسیون

 

 حیطه شناختی -

ایمنی ذاتی و ایمنی اختصاصی را -  

 .تعریف کند

انواع پاسخهای ایمنی ذاتی و - 

 )ایمنی هومورالیاختصاص

 .و سلولی(را بیان کند کند

ایمونیزاسیون فعال و غیر فعال را - 

 شرح دهد

نوژن را بیان تفاوت آنتی ژن و ایمو-

 کند

 حیطه عاطفی

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، تکلیف 
مجازی، بحث در 

کاناهای مجازی، حل 
 مساله

پاورپوینت، 
مقاله کتاب نرم 

 power، افزار

point 
نرم افزار اسکای 

 مرو

120 

مطالعه مطالب 
کالسی ومنابع 
معرفی شده 
ومشارکت 

 درارائه مطلب

 آزمون آغازین

                                                 
   گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی 

  یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایااز سطح آمادگی دانشجویان( مرحله توانند به صورت آزمون ورودی )آگاهیها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.
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در هنگام تدریس به درس توجه  -

 داشته و با دقت گوش دهد.

در مباحث مطرح شده با جدیت  -

 شرکت و همراهی نماید.

 

 یساز منیبر ا یمقدمه ا جلسه دوم 2

 حیطه شناختی
و مصون  ونیناسیکلی واکس میمفاه -

 انیرا ب یساز
 .کند -
 .کند فیرا تعر تیانواع مصون -
را طبقه  منییکننده ا دیعوامل تول -

 .دهد شرحکرده و یبند
فعال را  یساز منیا جیرا یروشها -

 کند فیتوص

 حیطه عاطفی:

در هنگام تدریس به درس توجه  -

 داشته و با دقت گوش دهد.

در مباحث مطرح شده با جدیت  -

 شرکت و همراهی نماید.

 

-یشناخت
 یعاطف

سخنرانی، تکلیف 
مجازی، بحث در 

کاناهای مجازی، حل 
 مساله

پاورپوینت، 
مقاله کتاب نرم 

 power، افزار

point 
رم افزار اسکای ن

 روم

120 

 تکالیف
 کتبی ،آزمون

، ترم انیپا
مشارکت در 
 ارائه مطالب

 آزمون تکوینی

 انواع واکسن ها جلسه سوم 3

 حیطه شناختی
جزاء تشکیل دهنده یک واکسن را ا -

 شرح دهد.
 آدجوان را تعریف نماید -
انواع واکسنهای موجود را با نام  -

بیماری مربوطه و عالئم اختصاری 
 ا طبقه بندی کند.واکسن ه

 ویژگیهای واکسن را بیان نماید. -

-یشناخت
 یعاطف

و پرسش  سخنرانی
 پاسخو

 

  نت،یپاورپوئ
voice ،

دستورالعمل 
 وزارت بهداشت

120 
 تکالیف
 بیکت ،آزمون

 ترم انیپا
 آزمون تکوینی
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 یعاطف طهیح
به درس توجه  سیدر هنگام تدر -

 .داشته و با دقت گوش دهد
 تیدر مباحث مطرح شده با جد  -

 .دینما یشرکت و همراه

 نحوه انجام واکسیناسیون جلسه چهارم 4

 حیطه شناختی

راه های تجویز هر واکسن را بیان  -

 .کند

  مشخصات سر سوزن -

( ) (Needleدر  مورد استفاده

 .واکسیناسیون را شرح دهد

محل تزریق هر واکسن را مشخص    -

 .نماید

 مقدار مورد استفاده هر واکسن را با - 

و شرایط افراد شرح  توجه به سن

 .دهد

حداقل فاصله بین نوبت های هر   -

 .کند واکسن را بیان

 حیطه عاطفی

در هنگام تدریس به درس توجه  -

 داشته و با دقت گوش دهد.

در مباحث مطرح شده با جدیت  -

 شرکت و همراهی نماید.

 

-یشناخت
 یعاطف

و پرسش  سخنرانی
 و

 پاسخ

 

  نت،یپاورپوئ
voice ،

العمل دستور
 وزارت بهداشت

120 
 تکالیف
 کتبی ،آزمون

 ترم انیپا
 آزمون تکوینی

 جلسه پنجم 5
 کودکان یساز منیبرنامه ا

 طیتوجه به شرا با
 کشور کیولوژیدمیاپ

 حیطه شناختی
را  رانیکودکان در ا ونیناسیواکس -

 .شرح دهد

-یشناخت
 یعاطف

سخنرانی  
 و پرسش و

 پاسخ

  نت،یپاورپوئ
voice ،

دستورالعمل 
120 

 تکالیف
 کتبی ،آزمون

 ترم انیپا
 آزمون تکوینی
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مجاز و مناسب  یبرنامه فاصله ها -
 یبرا

 .کند انیرا ب ونیناسیواکس -
 کیکودکانی که از  یساز منیبرنامه ا -

سالگی در وقت مقرر 6  تا سالگی
 .دهد شرحمراجعه نکرده اند را

ساله که در 81تا  7افراد   یساز منیبرنامه ا  - 
 کند فیمراجعه نکرده اند را توص مقرر وقت

 یعاطف طهیح
به درس  سیتدر نیدر ح زهیبا انگ -

 .گوش دهد
داشته  یدر مباحث مشارکت فعال -

 شدبا

 وزارت بهداشت 

 جلسه ششم 6

 نیزنان سن یساز منیا
 ساله( با94-81)  یبارور

 ژهیدو گانه و واکسن
 بزرگساالن

 حیطه شناختی
 ژهیبرنامه پنج نوبت واکسن دوگانه و -

 بزرگساالن
-81)  یبارور نیزنان سن یبرا -

 ساله( بدون94
 .را شرح دهد یساز منیا سابقه -
واکسن   ینوبتها نیحداقل فاصله ب -

،Tdدرصد 
 جادیا منییو طول دوره ا محافظت -

 .کند انیشده در هر نوبت را ب

 یعاطف طهیح
به درس  سیتدر نیدر ح زهیبا انگ -

 .گوش دهد
 داشته یدر مباحث مشارکت فعال -

 باشد

-یشناخت
 یعاطف

سخنرانی  
 و پرسش و

 پاسخ

 

  نت،یپاورپوئ
voice ،

دستورالعمل 
 وزارت بهداشت

120 
 تکالیف
 کتبی ،آزمون

 ترم انیپا
 آزمون تکوینی
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 ونیناسیموارد منع واکس جلسه هفتم 7

 حیطه شناختی
 یمنع مصرف عمومی برا -

 را شرح ونیناسیواکس
 .دهد -
را  ونیناسیکلی در واکس اطیاحت -

 .کند فیتوص
از  کیو منع مصرف هر  اطیموارد احت -

 .کند انیب را واکسن ها

 یعاطف طهیح
به درس  سیتدر نیدر ح زهیبا انگ -

 .گوش دهد
داشته  یدر مباحث مشارکت فعال -

 باشد

-یشناخت
 یعاطف

سخنرانی  
 و پرسش و

 پاسخ

 

  نت،یپاورپوئ
voice ،

دستورالعمل 
 وزارت بهداشت

120 
 تکالیف
 کتبی ،آزمون

 ترم انیپا
 آزمون تکوینی

 عوارض واکسیناسیون جلسه هشتم 8

 حیطه شناختی
ناشی  دیو شد فیعوارض جانبی خف -

 از هر نوع واکسن
 الزم را شرح دهد یدرمان ها و -

 یعاطف طهیح
به درس  سیتدر نیدر ح زهیبا انگ -

 .گوش دهد
داشته  یدر مباحث مشارکت فعال -

 باشد

-یشناخت
 یعاطف

سخنرانی  
 و پرسش و

 پاسخ

 

  نت،یرپوئپاو
voice ،

دستورالعمل 
 وزارت بهداشت

120 
 تکالیف
 کتبی ،آزمون

 ترم انیپا
 آزمون تکوینی

 زنجیره سرما جلسه نهم 9

 حیطه شناختی
در محل  ینگهدار طیشرا -

 هر ونیناسیواکس
و  خچالیرا )درجه حرارت  واکسن -

 .کند انیب (خچالیطبقه 
واکسن پس از باز  یزمان نگهدار -

-یشناخت
 یعاطف

سخنرانی  
 و پرسش و

 پاسخ

 

  نت،یپاورپوئ
voice ،

دستورالعمل 
 وزارت بهداشت

120 
 تکالیف
 کتبی ،آزمون

 ترم انیپا
 آزمون تکوینی
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 را الیشدن و
 .از واکسن ها شرح دهد کیهر  یبرا -
واکسن را  الیو ختنیدور ر طیشرا -

 دکن فیتوص

 یعاطف طهیح
به درس  سیتدر نیدر ح زهیبا انگ -

 .گوش دهد
داشته  یدر مباحث مشارکت فعال -

 باشد

 

 نحوه ارزشیابی:
 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه میباقی %80و  امتحان میان ترم و تکالیفکل نمره با استفاده از  %20ارزشیابی به صورت کتبی که 

 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 کل نمره %80   آزمون پایان ترم
 کل نمره %20  تکالیف درسی میان ترم

 

 نابع:م
 چاپ هشتم واکسیناسیون

 دستورالعملها و بخشنامه های وزارت بهداشت


