
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئوس اصلی جلسات درس:

 تاریخچه و خصوصیات پاسخ های ایمنی با آشنایی 1

 سلولها و بافت هاي سیستم ایمنی و عملکرد آنها با آشنایی 2

 ساختمان آنتی بادیها ، نحوه عملکرد و اهمیت آنها با آشنایی 3

 ایمنی در برابر عفونت ها و واکسیناسیون با آشنایی 4

 )انواع ازدیاد حساسیت )نوع اول تا چهارم با آشنایی 5

 نقص ایمنی با آشنایی 6

   

 

 

 

 

 

 راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide» 

 

 شناسی پزشکیایمنی عنوان درس:

 پرستاری  رشته تحصیلی:

 یکارشناس مقطع تحصیلی: 

 واحد 57/0 تعداد واحد:

 فیزیولوژی پیشنیاز:

 شناسیو ایمنیشناسی میکروب گروه آموزشی:

 سیدبابک عقیلی مدرس:

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 هدف کلی درس:

ای مفهوم ایمنی، واکنشهای ایمنی بدن، سلول هاا و اگاانها  آشنایی دانشجویان با 

و  نقش سیستم ایمنی دگ پیشگیری از بیماگی ها ،ایمنیموثر دگ ایمنی، نقص های 

 نشانه شناسی بالینی و آزمایشگاهی مربوط به سیستم ایمنی.

 روش تدریس:

 سخنرانی

 های آموزشی استفاده از پاوگپوینت

 پرسش و پاسخ کالسی

 

 :این درس روش ارزشیابی

 شرکت و حضوگ فعال دگ کالس

 قبلهفتگی از مباحث جلسه  پرسش و پاسخ

 و پایان ترم ترمامتحان میان

 

 :در این درس وظایف و تکالیف دانشجو

 حضوگ منظم و به موقع دگکالس

 هفتگیهای  شرکت فعال دگ پرسش و پاسخ

 اهمیت این درس در یک پاراگراف:

دانشجو با مکانیسم های دخیل دگ شکل ایری پاسخ ایمنی بر علیاه  دگ این دگس 

باه اگز  کنتارل دقیای ایان سیساتم دگ جهات        یزا آشنا می شود وعوامل بیماگ

با اختالالت سیستم ایمنی از جمله بیماگیهاای  جلوایری از بروز بیماگیهای مرتبط 

باه دگ  بهتاری از الاول و نحاوه تفسایر       ودایمن پی خواهد بارد. همنناین  خ

 دست خواهد یافت.آزمایشات ایمونولوژیک و سرولوژیک آزمایشگاهی 

 در این درس عبارتند از: اشتباهات رایج دانشجویان

 پرستاگی کم اهمیت دانستن دگس ایمنی شناسی برای گشته

 دگ طول ترم عدم مطالعه

 اذشته ب جدید، به علت عدم مطالعه مطالبمطال عدم آمادای ذهنی برای دگ 

 نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:

 خالله نویسی

 پرسش و پاسخ کالسیو شرکت دگ  حضوگ فعال دگ کالس دگس

 مروگ مطالب تدگیس شده دگ طول هفته

 

 منابع اصلی درس:

 آخرین ویرایش -ایمونولوژی ابوالعباس

 آخرین ویرایش -ایمونولوژی گویت

 جزوه مکتوب 


