
  بسمه تعالی

  
  98-99.......سال....اول..نیمسال دورهفرم طرح پزشکیزاد اسالمی واحد نجف آباددانشکده آدانشگاه 

  10480:کد درسفارماکولوژي:نام درس
  نظري:نوع واحد1:تعداد واحد

  : پیشنیاز دروس عمومیکارشناسی بهداشت :رشته تحصیلیمقطع و 
  28/10/98:پایان ترمتاریخ امتحان -  :تاریخ امتحان میان ترم

  دکتر علیرضا غیور:  مدرس
   202کالس :   کالسمکان 

   15 – 16.45 :ساعت کالس  سه شنبه ها     :روز کالس 
  - :ساعات حضور در دفتر- :تلفن داخلی دفتر

  

  :هدف کلی
تعاریف مربوطه، کلیات داروشناسی، فارماکوکینتیک شامل جذب، توزیع، متابولیسم، دفع، شناسایی تئوري گیرنده و 

انواععوارض جانبی داروها، تداخالت دارویی، شناخت اشکال مختلف داروها و روشهاي تجویز دارو، شناخت و معرفی 
داروهایموثر بر سیستم اعصاب خودکار شامل کلینرژیک انتی کلینرژیک، ادرنرژیک و آنتی آدرنرژیک ،معرفی داروهاي 

ر نارسایی و آریتمی قلبی وضد آنژین، داروهاي ضد انعقاد، داروهاي کاهش ضدفشارخون ،داروهاي مدر،داروهاي موثر ب
  .دهنده

  

  :اهداف اختصاصی
  .نوشته شود مھارتی ،نگرشی ،شناختیبر اساس حیطه هاي  

  .در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود
  حیطه شناختی

  .مفاهیم اولیه و اصطالحات داروشناسی را تعریف کند .1
  از اصطالحات رایج نسخه نویسیشناخت و استفاده  .2
  بیماري صرع را توضیح دهد .3
  .مکانیسم اثر داروهاي بی حس کننده موضعی را توضیح دهد .4
  .انواع داروهاي ضد درد را طبقه بندي نماید .5
 .انواع گروههاي آنتی بیوتیکی را بشناسد .6
7. ..... 

  حیطه نگرشی
  طبقه بندي داروهاي ضد آریتمی را توضیح دهد .1
  .داروئی و مزایاي هر یک را توضیح دهدانواع اشکال  .2
  دوز قطرات وریدي,تعیین غلظت داروها .3
  .گیرنده هاي سیستم اعصاب خودکار و عملکرد آگونیستها و آنتاگونیستهاي آنها را توضیح دهد .4



 .داروهاي فعال کننده آدرنرژیک و کاربرد آنها را توضیح دهد .5
  وضیح دهدداروهاي مهار کننده آدرنرژیک و کاربرد آنها را ت .6
  مکانیسم داروهاي آنتی هیپرتانسیو را بشناسد .7
8. .........  

  حیطه مهارتی
  .اجرا نماید) خوراکی، موضعی، استنشاقی و تزریقی(دستورات دارویی را به روشهاي مختلف .1
 .مکانیسم داروهاي ضد درد را توضیح دهد .2
 .انواع داروهاي ضد درد اپیوئیدي و عوارض هر یک را بشناسد .3
 .داروهاي کولینرژیک را بشناسدکاربرد  .4

 .اربرد داروهاي آنتی کولینرژیک را بشناسدک .5

 .تعریف هیپرتانسیون را توضیح دهد .6
7. .................  

  

  : استاد چگونگی فعالیت
  پاره وقت  

  : شیوه تدریس
  کنفرانس دانشجویان. همراه با بحث گروهی و پرسش و پاسخ ، ارائه اسالید سخنرانی 

  :وسایل کمک آموزشی 
  ، وایت برد ،  پمفلت پروژکتور  کامپیوتر ، دیتا

  

  :چگونگی فعالیت دانشجو
  ال و مشارکت فعال در کالسعحضور ف

  شرکت در بحث و پرسش و پاسخ 

  :تکالیف دانشجو
  ایفاي نقش –کنفرانس افراد متقاضی 

  :نحوه ارزیابی دانشجو
  دانشجو فعالیت 

 حضور و غیاب 

  میان ترمامتحان 

 امتحان پایان ترم  
  رئوس مطالب  ردیف

  کلیات فارماکولوژي  1

  ادامه کلیات فارماکولوژي  2



  فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک  3

 آشنائی باداروهاي سیستم اعصاب خودکار  4

 آشنائی با سیستم آدرنرژیک و داروهاي موثر بر آن  5

 دارودرمانی بیماري هیپرتانسیون  6

فارماکولوژي داروهاي مورد مصرف در درمان آریتمیآموزش   7  

 CNSآشنائی با داروهاي موثر بر   8

 آشنائی با داروهاي ضد تشنج و شل کننده عضالنی  9

 آشنائی با داروهاي بی حسی موضعی  10

 آشنائی با داروهاي بیهوشی عمومی  11

 آشنائی با داروهاي ضد درد  12

 دارودرمانی افسردگی و سایکوز  13

  آشنائی با انواع آنتی بیوتیک ها  14
  

  :منابع درسی
  انتشارات ارجمند،  فارماکولوژي براي پرستاران,عملاتاق ,بهداشت,مامائی,براي رشته هاي پرستاريفارماکولوژي  .1
 اصول فارماکولوژي، دکتر علی نوري، انتشارات ارجمند .2

  .مهران علیاريداروشناسی در پرستاري و مامایی، دکتر فاطمه خدایی و دکتر  .3
  فارماکولوژي کاتزونگ .4

 


