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

 
 اورژانس پرستاری ارشد کارشناسی تحصیلی: یرشتهو مقطع      فارماکولوژی گروه آموزشی:   پزشکی دانشکده:

  یش نیاز:پ       عملیواحد  5/0 -واحد نظری 5/1 د:نوع واح      2 تعداد واحد:    فارماکولوژینام درس: 

 مامايی -دانشکده پرستاری مکان برگزاري:          -------- :ساعت  -------:زمان برگزاري كالس: روز

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:   دکتر مجید جعفری ثابت مسئول درس:  تعداد دانشجویان:

تر ، دکمتولیانمنیژه  دکترانفر، دکتر فريبرز کیه دکتر علی محمد شريفی،دکتر مجید جعفری ثابت، 

 محمود هورمند

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

، بیی، عوارض جاانمختلف )از جمله فارماكوكینتیک، فارماكودینامی، موارد استفاده بالین ویژگی هاي دورهدر در این 

حا  مای ب ناسی ارشددر سطح كارش داروهاي پركاربرد در بخش اورژانس( و مراقبت هاي پرستاري تداخالت دارویی

 شود.

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

اكوكینتیکی از دیادگاه فارما باا ناااه عمیا   ،داروهاي مورد اساتفاده در اورژاناس آشنایی دانشجویان با خصوصیات

، عاوارض د اساتفادهماواركاربرد بالینی آن ها ) ینامیکی )مکانیسم(،دفارماكو توزیع، متابولیسم و دفع داروها(، )جذب،

 اي پرستاري الزم در پایش بیماران.و مراقبت ه و ... ( انبی، تداخالت داروییج

 

 )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)

 (.اندتاري رف فكه در واقع همان اهدااست  ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی ینیاهداف بیناب دهد.

 و فارماكودینامی داروها فارماكوكینتیکآشنایی با  -1

 مرتبطو داروهاي  اعصاب خودمختارسیستم  آشنایی با -3

 داروهاي قلبی عروقی آشنایی با -4

 ستفاده در بیماري هاي تنفسی داروهاي مورد ا آشنایی با -5

 استروئیدي غیر ضدالتهاب داروهاي و  رمخد درد ضد داروهايآشنایی با  -6

 اورژانس بخش در رایج داروهايآشنایی با  -7

 دارویی تداخالتو  هادارو ناخواسته عوارضآشنایی با  -8

 دارویی هاي مسمومیت درمان و شناسی سم آشنایی با -9

  اورژانس در استفاده مورد هاي كننده عفونی ضد و ها بیوتیک آنتی آشنایی با -10

  كورتیکواستروئیدها ها و هیستامین آنتی آشنایی با -11

  آور خواب و آرامبخش و تشنج ضد داروهاي آشنایی با -12
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 های تدريس:شیوه

  پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزي شده    سخنرانی

 (TBLیادگیري مبتنی بر تیم)  (PBLنی بر حل مسئله)یادگیري مبت   بح  گروهی

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

 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 شركت فعال در كالس

 بح  گروهی

 در مورد داروهاي مورد نظر و بح  تحقی  ارائه

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

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

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 75 آزمون پایان ترم    نمره درصد ------آزمون میان ترم 

  نمره درصد -----شركت فعال در كالس     نمره درصد 25انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  نام اًلطفسایر 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 -

 چاپی  

- Clinial Drug Therapy, Rationals for Nursing Practice, Abrams, 10th Edition. 

 

 اينترنتی 

 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 
 

 اينترنتی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 متولیان دكتر فارماكودینامی 1

 ثابت دكترجعفري فارماكوكینتیک 2

 ثابت دكترجعفري (نرژیک كلی آنتی و نرژیک كلی داروهاي)اتونوم سیستم 3

 ثابت دكترجعفري (آدرنرژیک آنتی و آدرنرژیک داروهاي )اتونوم سیستم 4

 شریفی دكتر ها دیورتیک - فشارخون ضد داروهاي 5

 شریفی دكتر لبق احتقانی نارسایی درمانی دارو - صدري آنژین بر موثر داروهاي 6

 هورمند دكتر آریتمی ضد داروهاي 7

 متولیان دكتر انعقادي اختالالت در ادهاستف مورد داروهاي 8

 ثابت دكترجعفري استروئیدي غیر ضدالتهاب داروهاي - مخدر درد ضد داروهاي 9

 ثابت دكترجعفري آسم درمانی دارو 10

 ثابت دكترجعفري اورژانس بخش در رایج داروهاي 11

 كیهانفر دكتر دارویی هاي مسمومیت درمان و شناسی سم 12

 ثابت دكترجعفري دارویی تداخالت - دارویی واستهناخ عوارض 13

 ثابت دكترجعفري (عملی) ژانساور در استفاده مورد هاي كننده عفونی ضد و ها بیوتیک آنتی 14

 متولیان دكتر (عملی) اورژانس در كورتیکواستروئیدها -ها هیستامین آنتی 15

 تثاب دكترجعفري (عملی) اورژانس در فشارخون ضد داروهاي 16

 ثابت دكترجعفري (عملی) اورژانس در آور خواب و آرامبخش و تشنج ضد داروهاي 17

 


	 اينترنتي
	 اينترنتي



