
 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 1 

 
   

 

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

 گرايش مراقبتهای ويژه -پرستاری

  1تعداد واحد:     داروشناسینام درس: 

 - یش نیاز:پ        نظری د:نوع واح

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

 محمود هورمنددکتر  مسئول درس:   نفر 10حدود  تعداد دانشجویان:

، ز کيهانفردکتر فريبررحيمی مقدم، پروانه دکتر  دکتر مجيد جعفری ثابت، مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:

 محمود هورمنددکتر ، دکتر منيژه متوليان

 )لطفا شرح دهيد( شرح دوره:

ر كاربست دارشد گرایش مراقبتهای ویژه   ارشناسیكنظور ارتقای سطح دانش دانشجویان به م اروشناسیددرس 

مکن مترین وجه وها به بهچگونه از دارچرا و و اینکه نیازمند مراقبتهای ویژه مبانی و اصول فارماكولوژی در بیماران 

  ردد.گشود، تدریس می بیماران دچار شرایط مخاطره آمیز و بحرانی استفاده و بهبود وضعیت در كنترل 
 

 )لطفا شرح دهيد(هدف کلی: 

 ای قلبی درداروهثر امنطق استفاده و مکانیسم  مبانی فارماكودینامی و فارماكوكینتیک،دانشجو با  دورهدر طی این 

ش كت در بخضدپال عروقی و همچنین كاربرد داروهای ترومبولیتیک، ضدانعقاد و -دستگاه قلبی وبحرانی شرایط ویژه

ماران با رویی بیدر كنترل دا داروهای گوارشی و كبدیو  قبتهای ویژه، مکانیسم و موارد مصرف داروهای تنفسیمرا

ک ان شووضعیت بحرانی، نحوه مصرف و محاسبه و تعدیل دوز مصرفی داروها در نارسایی كلیوی، كنترل بحر

آشنا  تهای ویژهبخش مراقبها در وتکتیونوروپركاربرد داروهای ضددرد و با  هیپوگلیسمی و هیپرگلیسمی و در آخر

 شود. می
 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بينابينی: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 شکستنمنظور)

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

 فارماكودینامی كسب دانش در مورد (1

 فارماكوكینتیک كسب دانش در مورد (2

 انی یط بحرمنطق فارماكولوژیک استفاده از داروهای قلبی در بیماران دارای شرا كسب دانش در مورد (3

ر دپالكت دداروهای ترومبولیتیک، ضدانعقاد و ضاستفاده از منطق فارماكولوژیک  كسب دانش در مورد (4

 وضعیتهای بحرانی

خاطره یتهای مداروهای تنفسی در بیماران دچار وضعمنطق فارماكولوژیک استفاده از در مورد  كسب دانش (5

  تنفسیآمیز

 هدر شرایط ویژ داروهای گوارشی و كبدیمنطق فارماكولوژیک استفاده از در مورد  كسب دانش (6

 نحوه مصرف و محاسبه و تعدیل دوز مصرفی داروها در نارسایی كلیویدر مورد  سب دانشك (7
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  نحوه كنترل بیماران دچار شوک هیپوگلیسمیک و هیپرگلیسمیکدر مورد  كسب دانش (8

رایط شن با كسب دانش در مورد تسکین فارماكولوژیک درد و كاربرد داروهای نوروپروتکتیو در بیمارا (9

 بحرانی

 

 تدريس:های شيوه

  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 دهيد( وظايف و تکاليف دانشجو:

 شركت مستمر و فعال در جلسات كالس (1

 ر مورد مطالب به منظور درک عمیق مباحثپرسش د (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 نمرهنحوه ارزشيابی و 

   نمره درصد 100مون پایان ترمآز    نمره درصد -----آزمون میان ترم 

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

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

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی   ایچندگزینه       كوتاه پاسخ   تشریحی

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

  

 :)لطفا نام ببريد(: نابع پيشنهادی برای مطالعهم

 :منابع انگليسی -

1. Yoo Kuen Chan • Kwee Peng Ng, Debra Si Mui Sim; Pharmacological Basis 

of Acute Care; Springer International Publishing Switzerland; 2015. 

 2. Alan David Kaye, Adam M. Kaye, Richard D. Urman; Essentials of Pharmacology 

for Anesthesia, Pain Medicine, and Critical Care. Springer; 2015. 
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 جدول هفتگی کليات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب لساتج

 دكتر كیهانفر مبانی فارماكودینامی و فارماكوكینتیک 1

 دكتر هورمند داروهای قلبی 2

 دكتر رحیمی مقدم ولیتیک، ضدانعقاد و ضدپالكتداروهای ترومب 3

 دكتر جعفری ثابت داروهای تنفسی 4

 دكتر متولیان داروهای گوارشی و كبدی 5

 دكتر هورمند داروها و دستگاه ادراری 6

 دكتر رحیمی مقدم داروهای مورد مصرف در اختالالت غدد درون ریز 7

  اندكتر متولی داروهای ضددرد و نوروپروتکتیو 8

 




