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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

  فارماکولوژی           گروه آموزشی:     پزشکی              دانشکده:

 جراحی -پرستاری داخلی کارشناسی ارشد حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

  5/1 تعداد واحد:   داروشناسی اختصاصینام درس: 

 - یش نیاز:پ        نظری د:واحنوع 

 مامايی -رستاری دانشکده پ مکان برگزاري:     زمان برگزاري كالس:

 رحیمی مقدمپروانه دکتر  مسئول درس:      تعداد دانشجویان:

 ادهز، دکتر وهاب دکتر رحیمی مقدم، دکتر کیهانفر، دکتر متولیان مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:

 رح دهید()لطفا ش شرح دوره:

در  جراحی -كارشناسی ارشد پرستاري داخلی به منظور ارتقاي سطح دانش دانشجویان  داروشناسی اختصاصیدرس 

 -اي داخلی ماري هو مالحظات پرستاري مربوط به بی عوارض آنها نحوه ي اثر آنها، موارد استفاده،مورد داروها، 

 تدریس میشود.  جراحی

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

اب خود یستم اعص، داروهاي موثر بر س(فارماكوكینتیک و فارماكودینامی)كلیات فارماكولوژي با دانشجو  اییآشن

 .داخلی دی و غدري هاي كلیوي، قلبداروهاي مورد استفاده در بیمامختار، داروهاي ضد درد، آنتی بیوتیک ها و 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
ن می امه را نشاو محورهاي اصلی برناست نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزاي تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندفتاري كه در واقع همان اهداف راست  ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 فارماكوكینتیک( فارماكودینامی و) در مورد كلیات فارماكولوژي كسب دانش (1

 داروهاي موثر بر سیستم اعصاب خود مختار آشنایی با (2

 داروهاي مدر و پایین آورنده فشار خون آشنایی با (3

 آنژین صدري درداروهاي موثر  آشنایی با (4

 قلبینارسایی  درداروهاي موثر  آشنایی با (5

 بی خونو داروهاي پایین آورنده چر داروهاي ضد انعقاد آشنایی با (6

 دیابت و غده تیرویید  درداروهاي موثر  آشنایی با (7

 آنتی بیوتیک ها آشنایی با (8
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 های تدريس:شیوه

  پرسش و پاسخ  سخنرانی برنامه ریزي شده   سخنرانی
 (TBLیادگیري مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 شركت مستمر و فعال در جلسات كالس (1

 پرسش در مورد مطالب به منظور درک عمیق مباحث (2

 نیمسالآمادگی براي ارزیابی پایان  (3

 

 وسايل کمک آموزشی:  

  پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد  100م  آزمون پایان تر    نمره درصد ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد -----فعال در كالس  شركت         نمره درصد -----انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی   ايچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

1. Katzung BG and Trevor AJ.  Basic and Clinical Pharmacology (Thirteenth 

Edition). 2015.  

2. Jacqueline Burchum  and Laura Rosenthal.  Lehne's Pharmacology for Nursing 

Care (9th Edition), 2017.  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Jacqueline+Burchum+DNSc++APRN++BC&search-alias=books&field-author=Jacqueline+Burchum+DNSc++APRN++BC&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Laura+Rosenthal+DNP++ACNP&search-alias=books&field-author=Laura+Rosenthal+DNP++ACNP&sort=relevancerank
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط مطالبعنوان  جلسه

 دكتر كیهانفر كلیات فارماكولوژي و فارماكودینامی 1

 دكتر كیهانفر فارماكوكینتیک 2

 دكتر رحیمی مقدم (1سیستم اعصاب خودمختار ) 3

 دكتر رحیمی مقدم (2سیستم اعصاب خودمختار ) 4

 دكتر وهاب زاده فشارخون داروهاي پایین آورنده 5

 دكتر نجفی زاده ي موثر بر نارسایی قلبداروها 6

 دكتر نجفی زاده داروهاي ضد آنژین صدري 7

 دكتر رحیمی مقدم ضد انعقاد و پایین آورنده چربی خونداروهاي  8

 دكتر متولیان انسولین و داروهاي موثر بر تیروئید 9

 دكتر متولیان ضد دردهاي مخدر و غیر مخدر 10

 تر رحیمی مقدمدك (1آنتی بیوتیک ها ) 11

 دكتر رحیمی مقدم (2آنتی بیوتیک ها ) 12

 




