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

  

شناسی ارشد رکا تحصیلی: یرشتهو مقطع  فارماکولوژی           گروه آموزشی:پزشکی              دانشکده:

 سالمندیپرستاری 

  1تعداد واحد: مکمل های فرآورده و سالمندی داروشناسینام درس: 

 - یش نیاز:پ        نظری د:وع واحن

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

 محمود هورمنددکتر  مسئول درس:     تعداد دانشجویان:

روانه پدکتر ، ن، دکتر منیژه متولیافريبرز کیهانفردکتر  دکتر جعفری ثابت، مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:

 محمود هورمنددکتر نجفی زاده، 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 اروشناسید درس، مانی و كاربرد داروها محسوب می شوندربا توجه به اینکه سالمندان جز گروه های خاص در دارود

نها، آه ی اثر نحودر مورد داروها، ارشد پرستاری گرایش سالمندی، به بحث و تفصیل ارشناسی كبرای دانشجویان 

  می پردازد. سالمندی های مراقبتدارویی در و مالحظات  عوارض آنها اده،موارد استف
 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

ر دی داروها ماكولوژفار، اصول فارماكوكینتیک و فارماكودینامیک و تغییرات ناشی از سندانشجو با  دورهدر طی این 

یز و ردرون  ، چشم، پوست، روماتیسمی، غددهای قلب و عروقی، تنفسی، اعصاب و روان، عفونی، گوارشی بیماری

رماسی، له پلی فامباحثی مهم و كاربردی در سالمندان ازجمدر باره همچنین  شود. آشنا می متابولیک درسالمندان

 نکاتی را می آموزد. تداخالت دارویی و عوارض سوء دارویی جانبی
 

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

 (.اندفتاری كه در واقع همان اهداف راست  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 ارماكودینامیک و تغییرات ناشی از سناصول فارماكوكینتیک و ف آشنایی با (1

 فارماكولوژی داروها در بیماریهای قلب و عروق و تنفسی سالمندان آشنایی با (2

 فارماكولوژی داروهای اعصاب و روان در سالمندی آشنایی با (3

 فارماكولوژی داروهای مصرفی در بیماریهای عفونی و گوارشی سالمندان ا آشنایی با (4

 داروهای مصرفی در بیماریهای روماتیسمی سالمندانفارماكولوژی  آشنایی با (5

 فارماكولوژی داروهای مصرفی در بیماریهای چشم و پوست سالمندان آشنایی با (6

 فارماكولوژی داروهای مصرفی در بیماریهای غدد و متابولیسم سالمندان آشنایی با (7

ارویی درض سوء ) پلی فارماسی، تداخالت دارویی، عوا كلی در فارماكولوژی سالمندان یمباحث آشنایی با (8

 و...(

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 2 

 

 های تدريس:شیوه

  پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده    سخنرانی
 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

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

 )لطفا شرح دهید( الیف دانشجو:وظايف و تک

 شركت مستمر و فعال در جلسات كالس (1

 پرسش در مورد مطالب به منظور درک عمیق مباحث (2

 ترمپایان های  آمادگی برای ارزیابی (3

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   پروژكتور اسالید  خته و گچت   وایت برد

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

 )از نمره کل( :درصد نمرهشیابی و نحوه ارز

   نمره درصد 010آزمون پایان ترم    نمره درصد آزمون میان ترم 

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

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

 نوع آزمون

  غلط -صحیح ور كردنیج   ایچندگزینه       كوتاه پاسخ    تشريحی

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

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

1. Drug Therapy for the Elderly, edited by Martin Wehling.; Springer; 2013. 

2. Prescribing for elderly patients, edited by Stephen H.D. Jackson, Paul A.F. 

Jansen, and Arduino A. Mangoni.; John Wiley & Sons Ltd; 2009. 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دكتر متولیان سن اصول فارماكوكینتیک و فارماكودینامیک و تغییرات ناشی از 1

یماریهای قلب و عروق و تنفسی فارماكولوژی داروها در ب 2

 سالمندان

 دكتر نجفی زاده

 دكتر نجفی زاده فارماكولوژی داروهای اعصاب و روان در سالمندی 3

فارماكولوژی داروهای مورد مصرف در بیماریهای عفونی و  4

 گوارشی سالمندان

 دكتر جعفری ثابت

 فارماكولوژی داروهای مورد مصرف در بیماریهای چشم و پوست 5

 سالمندان

 دكتر هورمند

فارماكولوژی داروهای مورد مصرف در بیماریهای روماتیسمی  6

 سالمندان

 دكتر متولیان

فارماكولوژی داروهای مورد مصرف در بیماریهای غدد و  7

 متابولیسم سالمندان

 دكتر كیهانفر

ت )پلی فارماسی، تداخال مباحث كلی در فارماكولوژی سالمندان 8

 سوء دارویی و...( دارویی، عوارض

 دكتر هورمند

 




