
 
 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

  دانشجویان پزشکی  مقطع  فیزیوپاتولو ژیمخاطبان:   سل کودکان-3بهداشت و پیشگیری  -2–شگیری یبهداشت و پ-1 عنوان درس :
 پس از اتمام هر جلسه  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:     /.7   : تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(

   دکتر کیقباد قدیری مدرس:       55-56نیمسال اول 7 30/13-30/15ساعت  17/7/55- 7/7/55- 6/7/55 درس:  زمان ارائه 
 گذراندن  دروس علوم پایه  درس و پیش نیاز:

 ودف کلی درس :

 ه یک ودف (اوداف  کلی جلصات  : )جىت ور جلص

ّاکسیٌبسیْى طت پیشگیری ّ ثرًبهَ  جلسَ اّل آشٌبیی ثب هجبًی

 ری کشْ

 جلسَ دّم آشٌبیی ثب هجبًی  ّاکسیٌبسیْى  کشْری 

ن ثبلیٌی هجبًی  سل کْدکبى  ّ پیشگیری عالئ جلسَ سْم آشٌبیی ثب

 ، تشخیض ، درهبى 

 :اوداف ویژه جلصه اول 

: ةاطد  قادر ي ةاید در پایان دانظج  

اًْاع پیشگیری را ثذاًذ  -1  

  فْایذ  پیشگیری را در حْزٍ ثِذاشت  تْضیح دُذ-2

فْایذ  ُرًْع پیشگیری را ثذاًذ -3  

هثبل ُبی از اًْاع  پیشگیری را ثیبى ًوبیذ -4  

 :دوماوداف ویژه جلصه 

: ةاطد قادر ةاید  در پایان دانظجي  

.رات  ّاکسیٌبسیْى  را ثیبى ًوبیذفْایذ  ّ هض -1  

. رّتیي را ثیبى ًوبیذ ثرًبهَ  کشْری ّاکسیٌبسیْى  -2  

.بسیْى  را در شرایط خبص تْضیح دُذثرًبهَ  کشْری ّاکسیٌ -3  

رّش ًگِذاری،  آهبدٍ سبزی ّ تلقیح  اًْاع ّاکسي  ُب را  -4

.ثذاًذ  

.کبًتر  اًذیکبسیْى  ّاکسي ُب را ثیبى  ًوبیذ -5  

.عْارع ّاکسیٌبسیْى را تْضیح  دُذ -6  

.عْارع رّش تسریق ّ اًذیکبسیْى  ایوٌْگلْثْلیي را ثذاًذ -7  

 : م شي اوداف ویژه جلصه 

ةاطد:قادر  ةاید  در پایان دانظجي  

اپیذهیْلْژی سل را ثذاًذ -1  

اًْاع  هختلف  سل را ثیبى ًوبیذ -2  

ْلْژی ّ راُِبی اًتقبل سل را تْضیح دُذ یتا-3  

  ثذاًذ هشکالت  تشخیظی  سل در کْدکبى را-4

سل کْدکبى را ثیبى ًوبیذ   یُبی تشخیظکرایتریب -5  

دُذ  ی سل کْدکبى  را تْضیحرّشِبی تشخیظ -6  

رّشِبی پیگیری ثیوبر ّ اطرافیبى را ثیبى  ًوبیذ  -7  

اطْل  کلی درهبى  سل را تْضیح دُذ -8  
 

 

 

 

 

 
  نناةع:



1-Essential of pediatrics 2115 
2 Nelson Text book of pediatrics 2016  

 ّاکسیٌبسیْى کشْری دستْرالعول -3

 

 دستْرالعول کشْری سل   -4

سْال از طرف    -ثحث گرُّی  ثیي داًشجْ ّاستبد -سخٌراًی  وش تدریس:ر

 سْال  از طرف داًشجْ ّ پبسخ استبد ، استبد ّ پبسخ داًشجْ 

 ّایت ثْرد  – power point جِت  کبهپیْتر وشایل آنيزطی :

 شنجض و ارزطیاةی
شىم از نهره کل)ةر  روش       آزنين

 حصب درصد(

 شاغت تاریخ 

  - - بُی پبیبى جلسَ شف کينیز 

 - - - - آزنين نیان ترم 

سئْاالت  چٌذ گسیٌَ  آزنين پایان ترم 

(MCQ) 

 13 22/11/95 طذدرطذ 

ثجت حضْر  غیبة  ثر  حضير فػال در کالس 

 اسبش تظوین گیری گرٍّ 
   

شرکت  -3ساری کالش مطالعه  قبل از برگ -2حضور فعال و منظم در کالش  -1ظارات از دانظجي:تنقررات کالس و ان

رعایت  مقررات  کالش  های  -search 5  و از کالش  با رجوع  به رفرانص ها مطالعه  پص -4در مباحث  داخل کالش 

  آموزشی
 

 دانشکده: EDOنبم و امضبی مسئول        نبم و امضبی مدیر گروه:                          نبم و امضبی مدرس:  

 تبریخ ارسبل :             تبریخ ارسبل:                                                            تبریخ تحویل:        
 

 


