طرح درس پرستاری
استاد درس  :دکتر هٌَچْر هصری پَر
رضتِ ٍ هقطغ  :کارضٌاسی
ًام درس  :ایوًََلَشی

ّذف کلی  :هؼرفی دستگاُ سیستن ایوٌی ٍ ًقص آى در هقابلِ با بیواری ّا ٍ پیطگیری از بیواری ّا ٍ کاربرد ّای
آى در تطخیص ٍ درهاى
اّذاف رفتاری  :در پایاى دٍرُ ا ز داًطجَی اًتظار هی رٍد .
دستگاُ ایوٌی راتی ٍ اکتسابی را تَضیح دّذ ٍ سیستن ایوٌی سلَلی ٍ ّوَرال را هؼرفی ًوایذ
سیتَکیس ّا ٍ ًقص آًْا در ایوٌی ٍ کاربردّای کلیٌیکی آى را ضرح دّذ
اصَل آزهایص ّای سرٍلَشی  ،آًتی شى ٍ آًتی بادی را ضرح دّذ
سلَ ل ّای ایوٌی ٍ ًقص آًْا را تَضیح دّذ
تؼریف آًتی شى ٍ آًتی بادیْا ٍ ٍاکٌص ّای اختصاصی آًْا ٍ ایجاد اًافیالکسی را ضرح دّذ
ٍاکٌص ّای ایوًََّواتَلَش ٍ اتَآًتی بادی ٍ آًتی بادی ّای طبیْی  AOB, RHرا اًجام دّذ ٍ هکاًیسک ػول آًْا را
ضرح د ّذ
سازگاری بافتی ٍ اًتقال بافت  ،پاسخ ایوٌی ٍ هَاًغ فیسیَلَشیکی آًْا را ضرح دّذ
ساختواى آًتی بادی ّای هختلف  IgA,IgE,IgD,IgM,IgGرا بطٌاسذ ٍ تفاٍت ّای آًْا را بیاى کٌذ
ٍاکٌص ّای ایوٌی ضذ باکتر یایی – تست ٍیذال ٍ اکلَتیٌا سیَى الهی ٍ اًجام دّذ
الکترٍفَرزسرم ٍ تغییرات پرٍتییي ّای سرم در بیواری ّا ضرح دّذ
کوپلواى ّا ٍ ٍاکٌص آًْا در بیواری ٍسالهت را تَضیح دّذ
ٍاکٌص ّای ایوٌی ضذٍیرٍسی ٍ تست ّای ایوًََکرٍتَگرافی را اًجام دّذ
پاسخ ّای ثاًَیِ ایوٌی – هقاٍهت سیستن ایوٌی را ضرح دّذ
ضفاساًیِ رٍهاتَیذ فاکتَر رٍش ّای آزهایطگاّی را بذاًذ
بیواری ّای خَد ایوٌی هکاًیسن ّای ایجاد آى ٍ رٍش ّای تطخیص آى ّا را ضرح دّذ
ٍاکٌص ّای ایوًََلَشی فاز حاد ٍ اًذازُ گری  CPRرا ضرح دّذ

جذٍل زهاًبٌذی
1

دستگاُ ایوٌی راتی ٍ اکتسابی را تَضیح دّذ ٍ سیستن ایوٌی سلَلی ٍ ّوَرال

2

سیتَکیس ّا ٍ ًقص آًْا در ایوٌی ٍ کاربردّای کلیٌیکی

3

اصَل آزهایص ّای سرٍلَشی  ،آًتی شى ٍ آًتی بادی

4

سلَ ل ّای ایوٌی ٍ ًقص

5

تؼریف آًتی شى ٍ آًتی بادیْا ٍ ٍاکٌص ّای اختصاصی آًْا ٍ ایجاد اًافیالکسی

6

ٍاکٌص ّای ایوًََّواتَلَش ٍ اتَآًتی بادی ٍ آًتی بادی ّای طبیْی  AOB, RHرا اًجام دّذ ٍ هکاًیسک ػول

7

سازگاری بافتی ٍ اًتقال بافت  ،پاسخ ایوٌی ٍ هَاًغ فیسیَلَشیکی

8

ساختواى آًتی بادی ّای هختلف IgA,IgE,IgD,IgM,IgG

9

ٍاکٌص ّای ایوٌی ضذ باکتر یایی – تست ٍیذال ٍ اکلَتیٌا سیَى الهی

 10الکترٍفَرزسرم ٍ تغییرات پرٍتییي ّای سرم در بیواری ّا
 11کوپلواى ّا ٍ ٍاکٌص آًْا در بیواری ٍسالهت
ٍاکٌص ّای ایوٌی ضذٍیرٍسی ٍ تست ّای ایوًََکرٍتَگرافی

12

 13پاسخ ّای ثاًَیِ ایوٌی – هقاٍهت سیستن ایوٌی
14

ضفاساًیِ رٍهاتَیذ فاکتَر رٍش ّای آزهایطگاّی

 15بیواری ّای خَد ایوٌی هکاًیسن ّای ایجاد آى ٍ رٍش ّای تطخیص
ٍ 16اکٌص ّای ایوًََلَشی فاز حاد ٍ اًذازُ گری CPR

شيوه(هاي)تذريس :

سخنرانيوپرسشوپاسخبهمراهنمايشاساليذهايكامپيوتري 
مقرراتدرسوانتظاراتازدانشجويان :


با غیبت غیر هَجِ هطابق قاًَى آهَزش برخَرد هیضَد.



استفادُ از تلفي ّوراُ در کالس درس هوٌَع هی باضذ

داًطجَ هَظف بِ پیص هطالؼِ در بارُ هباحث درسی ٍ ضرکت فؼال درهباحث هربَطِ

