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

 

  فارماکولوژی           گروه آموزشی:             پزشکی  دانشکده:

 (NICU) پرستاری مراقبت های ويژه نوزادان کارشناسی ارشد حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 واحد 1 واحد:تعداد     اختصاصی داروشناسینام درس: 

  نیاز: پیش        نظری د:نوع واح

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

 منیژه متولیاندکتر  مسئول درس:     تعداد دانشجویان:

، تولیان م منیژه ، دکترکیهانفرفريبرز دکتر ، رحیمی مقدمپروانه  دکتر مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:

 وهاب زاده گالره ، دکترنجفی زادهپروانه دکتر 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

امل تاثیر عواره  بدر  سپس به مرور اصول فارماكودینامی و فارماكوكینتیک داروها پرداخته خواهد شد. درسدر این 

 ،ض داروهاوگزارش دهی عوارچگونگی مستندسازي همچنین  .بحث می شودگذار بر نحوه و میزان تجویز داروها 

به  داناي نوزاجهت آماده سازي داروها بر تجویز داروها در زمان شیردهی مادر، محلول هاي تغذیه وریدياصول 

 دانشجویان آموزش داده می شود.

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

ه نحو ،ادانر نوزوكینتیک دویژگی هاي متفاوت فارماك، داروها آشنایی با مبانی فارماكودینامی و فارماكوكینتیک

یز داروها تجو، اچگونگی مستندسازي وگزارش دهی عوارض داروهپایش درمانی بیمار در بخش مراقبت ویژه نوزادان، 

 .انجهت آماده سازي داروها براي نوزاد محلول هاي تغذیه وریدينحوه تهیه در زمان شیردهی مادر، 

 

 رح درس است()در واقع همان اهداف کلی طبینابینی: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(و  فارماكودینامی) فارماكولوژيكلیات  آشنایی با (1

 اروهادرمانی د و نحوه پایش بزرگساالن بادر مقایسه نوزادان  درفارماكوكینتیک  آشنایی با تفاوت هاي (2

 مستندسازي وگزارش دهی عوارض داروهاچگونگی  آشنایی با (3

 تجویز داروها در زمان شیردهی مادر آشنایی با اصول (4

 محلول هاي تغذیه وریدي  آشنایی با نحوه تهیه (5

  خاص نوزادي آشنایی با تقسیم بندي داروها در دوره هاي (6
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 های تدريس:شیوه

    پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ريزی 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

 مطالعه هر جلسه درس قبل و بعد از اجراي كالس بر اساس منبع پیشنهادي (2

  نیمسالآمادگی براي ارزیابی پایان  (3

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   پروژكتور اسالید  خته و گچت   وایت برد

  ------ ببرید( لطفاً نام)  دسایر موار

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 درس بخش نظري  نمره درصد 100مآزمون پایان تر                نمره درصد ------آزمون میان ترم 

  

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

 ----------رید( بب ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی   ايچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشريحی

 آزمون عملی )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 عنوان مطالب جلسات

 دكتر كیهانفر كلیات فارماكولوژي و فارماكودینامی 1

داروها )جذب، انتشار،  فارماكوكینتیک 2

 متابولیسم ودفع(

 دكتر متولیان

تفاوت هاي فارماكوكینتیک در نوزادان و پایش  3

 (TDM)درمانی داروها 

 متولیاندكتر 

 دكتر رحیمی مقدم اصول مستندسازي وگزارش دهی عوارض دارو 4

 دكتر نجفی زاده تجویز دارو و شیرمادر 5

 دكتر جعفري ثابت اصول آماده سازي محلول هاي تغذیه وریدي 6

 جعفري ثابتدكتر  NICUكاربرد داروشناسی بالینی درپرستاري  7

 دكتر جعفري ثابت ادي(تقسیم بندي داروها )در شرایط خاص نوز 8

 




