
 
 

 

  

 

 

 مسالیدر ن ۰۰۱۱  یورود پیوسته یهوشبر انیدانشجو یاختصاص یداروشناس (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 ۰۰۱۰-۰۰۱1یلیاول سال تحص

 جلسه اول
 

 یهوشبر  یکارشناسمقطع / رشته تحصیلی:                                      هوشبریگروه آموزشی:                          پرستاری :  هدانشکد

 1/۷/۰۰۱۰تاریخ ارائه درس :  ۰۰۱۰-۰۰۱1سال تحصیلی  : 

 ۰۱-۰۷ساعت:                             شنبهروز:   داروشناسی اختصاصینام درس )واحد(  : 

 نظرینوع واحد:
 

 ۰۰تعداد دانشجویان  :

 دکتر محسن سلمان پور مسئول درس: واحد 1تعداد واحد:

 دکتر محسن سلمان پور:مدرس ۰۱مدت کالس: 

 ۰۰۱۰شهریور ماه  بازنگری:تدوین /  تاریخ
 

    یموضع یحس یب یداروها:  جلسهعنوان 

 اثر آنها را بشناسد. سمیو مکان یموضع یحس یب یداروها:   جلسههدف کلی 

  : اختصاصیاهداف 

 را نام ببرد یموضع یحس یب یانواع داروها. 

 را نام ببرد یدیآم یموضع یحس یب یداروها. 

 را نام ببرد یاستر یموضع یحس یب یداروها. 

 را بداند یو استر یدیآم یموضع یحس یب یتفاوت داروها. 

 دینما انیرا ب یموضع یحسیب یاثر داروها سمیمکان. 

 را بداند یموضع یحسیب یداروها کینتیفارماکوک. 

 دینما انیرا ب یموضع یحسیب یعوارض داروها. 

 دینما انیرا ب یموضع یحس یب یداروها ینیمصارف بال. 

 حضوری         روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

 پروژه                        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /

 کوییز، میان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در طبق فرمت مشخصات آن  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Nurse Anesthesia.nagelhout J. & et al.Latest ed 

 
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019  

 Drugs in Anesthetic and intensive Care Practice,Vickers M.D& et al Latest ed.

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



  
 Hand book of Nurse anesthesia, Nagelhout J.etal 2nd ed.2001  

 دقیقه ۰۱     :مدت زمان :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   ۰۱مدت زمان : 

 دقیقه۰۱مدت زمان :    

 دقیقه ۰۱مدت زمان:     

  دقیقه۱مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه دوم 

                                             یهوشبر  ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص                                      ی:   هوشبریگروه آموزش                        یدانشکده:  پرستار

 ۰/۷/۰۰۱۰تاریخ ارائه درس :  ۰۰۱۰-۰۰۱1سال تحصیلی  : 

 ۰۱-۰۷ساعت:                             شنبهروز:   داروشناسی اختصاصینام درس )واحد(  : 

 نظرینوع واحد:
 

 ۰۰تعداد دانشجویان  :

 محسن سلمان پور دکتر مسئول درس: واحد 1تعداد واحد:

 دکتر محسن سلمان پور:مدرس ۰۱مدت کالس: 

 ۰۰۱۰شهریور ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 یاستنشاق یهوشبرها:  جلسهعنوان 

 .اثر آنها را بشناسد سمیو مکان یاستنشاق یهوشیب یداروها:   جلسههدف کلی 

  اهداف اختصاصی :

 را نام ببرد. یاستنشاق یانواع هوشبرها 

 دهد. حیرا توض یاستنشاق یهوشبرها یاثر داروها سمیمکان 

 را بشناسد. یاستنشاق یهوشبرها کیفارماکوکنت 

 را بداند. هیدر ر یاستنشاق یکننده فشار هوشبرها نییتع عوامل 

 دهد. حیرا توض یاستنشاق یخون به گاز هوشبرها کیتفک بیضر 

 حضوری         روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 کوییز، میان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (شود.طرح دوره نوشته منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Nurse Anesthesia.nagelhout J. & et al.Latest ed 

 
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019  

 Drugs in Anesthetic and intensive Care Practice,Vickers M.D& et al Latest ed.
  

 Hand book of Nurse anesthesia, Nagelhout J.etal 2nd ed.2001  

 دقیقه ۰۱مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   ۰۱مدت زمان : 

 دقیقه۰۱مدت زمان :    

 دقیقه ۰۱مدت زمان:     

  دقیقه۱مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 
 

  سومجلسه 

                                             یهوشبر  ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص                                      ی:   هوشبریگروه آموزش                        یدانشکده:  پرستار

 ۰۱/۷/۰۰۱۰تاریخ ارائه درس :  ۰۰۱۰-۰۰۱1سال تحصیلی  : 

 ۰۱-۰۷ساعت:                             شنبهروز:   داروشناسی اختصاصینام درس )واحد(  : 

 نظرینوع واحد:
 

 ۰۰تعداد دانشجویان  :

 دکتر محسن سلمان پور مسئول درس: واحد 1تعداد واحد:

 سلمان پور دکتر محسن:مدرس ۰۱مدت کالس: 

 ۰۰۱۰شهریور ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 یاستنشاق یهوشبرها:  جلسهعنوان 

 .اثر آنها را بشناسد سمیو مکان یاستنشاق یهوشیب یداروها:   جلسههدف کلی 

  اهداف اختصاصی :

 مختلف بدن را بداند. یها ستمیبر س یهوشیب یاثرات هر کدام از داروها 

 را شرح دهد. یاستنشاق یهر کدام از هوشبرها ینیبال مصارف 

 دهد حیرا توض یانتشار یپوکسیه دهیپد 

 حضوری         روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 کوییز، میان ترم نوع آزمون:عنوان و 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Nurse Anesthesia.nagelhout J. & et al.Latest ed 

 
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019  

 Drugs in Anesthetic and intensive Care Practice,Vickers M.D& et al Latest ed.
  

 Hand book of Nurse anesthesia, Nagelhout J.etal 2nd ed.2001  

 دقیقه ۰۱مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   ۰۱مدت زمان : 

 دقیقه۰۱مدت زمان :    

 دقیقه ۰۱مدت زمان:     

  دقیقه۱مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 چهارمجلسه 

                                             یهوشبر  ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص                                      یهوشبر:   یگروه آموزش                        یدانشکده:  پرستار

 1۰/۷/۰۰۱۰تاریخ ارائه درس :  ۰۰۱۰-۰۰۱1سال تحصیلی  : 

 ۰۱-۰۷ساعت:                             شنبهروز:   داروشناسی اختصاصینام درس )واحد(  : 

 نظرینوع واحد:
 

 ۰۰تعداد دانشجویان  :

 دکتر محسن سلمان پور مسئول درس: واحد 1تعداد واحد:

 دکتر محسن سلمان پور:مدرس ۰۱مدت کالس: 

 ۰۰۱۰شهریور ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

   یدیداخل ور یهوشیب یداروها:  جلسهعنوان 

 .اثر آنها را بشناسد سمیو مکان یدیداخل ور یهوشیب یداروها:   جلسههدف کلی 

  اهداف اختصاصی :

 را نام ببرد. یدیور یهوشیب یانواع داروها 

 دهد. حیرا توض یدیور یهوشیب یاثر داروها سمیمکان 

 مختلف بدن را بداند. یها ستمیبر س یهوشیب یهر کدام از داروها اثرات 

 را شرح دهد یدیور یهوشیب یهر کدام از داروها ینیبال مصارف. 

 حضوری         روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 کوییز، میان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) درس : منبع
 Nurse Anesthesia.nagelhout J. & et al.Latest ed 

 
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019  

 Drugs in Anesthetic and intensive Care Practice,Vickers M.D& et al Latest ed.
  

 Hand book of Nurse anesthesia, Nagelhout J.etal 2nd ed.2001  

 دقیقه ۰۱مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   ۰۱مدت زمان : 

 دقیقه۰۱مدت زمان :    

 دقیقه ۰۱مدت زمان:     

  دقیقه۱مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 
 
 

 پنجمجلسه 

                                             یهوشبر  ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص                                      ی:   هوشبریگروه آموزش                        یدانشکده:  پرستار

 ۰۱/۷/۰۰۱۰تاریخ ارائه درس :  ۰۰۱۰-۰۰۱1سال تحصیلی  : 

 ۰۱-۰۷ساعت:                             شنبهروز:   داروشناسی اختصاصینام درس )واحد(  : 

 نظرینوع واحد:
 

 ۰۰تعداد دانشجویان  :

 دکتر محسن سلمان پور مسئول درس: واحد 1تعداد واحد:

 دکتر محسن سلمان پور:مدرس ۰۱مدت کالس: 

 ۰۰۱۰شهریور ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 یعضالن یشل کننده ها:  جلسهعنوان 

 اثر آنها را بشناسد. سمیو مکانشل کننده عضالنی  یداروها : جلسههدف کلی 

  اهداف اختصاصی :

 دهد. حیرا توض یهوشیهدف استفاده از شل کننده در ب 

 اثر شل کننده ها را شرح دهد. سمیمکان 

 را بداند. زانیبلوك شل کننده های دپوالر اتیخصوص 

 کند. انیرا ب زانیشل کننده دپوالر یجانب اثرات 

 را بر بدن بداند. زانیشل کننده های نان دپوالر اثرات 

 را شرح دهد. زانیکردن شل کننده های نان دپوالر زهیآنتاگون نحوه 

 حضوری         روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 کوییز، میان ترم و نوع آزمون:عنوان 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Nurse Anesthesia.nagelhout J. & et al.Latest ed 

 
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019  

 Drugs in Anesthetic and intensive Care Practice,Vickers M.D& et al Latest ed.
  

 Hand book of Nurse anesthesia, Nagelhout J.etal 2nd ed.2001  

 دقیقه ۰۱مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   ۰۱مدت زمان : 

 دقیقه۰۱مدت زمان :    

 دقیقه ۰۱مدت زمان:     

  دقیقه۱مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 

 ششم جلسه

                                             یهوشبر  ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص                                      یهوشبر:   یگروه آموزش                        یدانشکده:  پرستار

 ۷/۸/۰۰۱۰تاریخ ارائه درس :  ۰۰۱۰-۰۰۱1سال تحصیلی  : 

 ۰۱-۰۷ساعت:                             شنبهروز:   داروشناسی اختصاصینام درس )واحد(  : 

 نظرینوع واحد:
 

 ۰۰تعداد دانشجویان  :

 دکتر محسن سلمان پور مسئول درس: واحد 1تعداد واحد:

 دکتر محسن سلمان پور:مدرس ۰۱مدت کالس: 

 ۰۰۱۰شهریور ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 یاعصاب مرکز ستمیموثر بر س یداروها:  جلسهعنوان 

 آنها را بشناسد   سمیضد تشنج، آرامبخش ها و خواب آورها و مکان یداروها : جلسههدف کلی 

  اهداف اختصاصی :

 .دسته های مختلف دارویی را که دارای اثرات ضد اضطراب، آرام بخش و خواب آور هستند نام ببرد 

 مرکزی بوسیله این داروها را بیان کند. یمکانیزم اثر تضعیف سیستم عصب 

 ها را شرح دهد. نیبنزودیازپ فارماکوکینتیک 

 ها را نام ببرد. نیفارماکولوژیک بنزودیازپ اثرات 

 ها را شرح دهد. نیاستفاده کلینیکی بنزو دیازپ موارد 

 دیها را بیان نما نیمهم بنزودیازپ یجانب عوارض. 

 ند را بیان کند.ها دار نیناشی از قطع دارو در افرادی که وابستگی فیزیکی به بنزودیازپ میعال 

 ها و روش درمان آن را توضیح دهد. نیمسمومیت با بنزودیازپ میعال 

 حضوری         روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 کوییز، میان ترم نوع آزمون:عنوان و 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Nurse Anesthesia.nagelhout J. & et al.Latest ed 

 
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019  

 Drugs in Anesthetic and intensive Care Practice,Vickers M.D& et al Latest ed.
  

 Hand book of Nurse anesthesia, Nagelhout J.etal 2nd ed.2001  

 دقیقه ۰۱مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   ۰۱مدت زمان : 

 دقیقه۰۱مدت زمان :    

 دقیقه ۰۱مدت زمان:     

  دقیقه۱مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 

 هفتم جلسه

                                             یهوشبر  ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص                                      ی:   هوشبریگروه آموزش                        یدانشکده:  پرستار

 ۰۰/۸/۰۰۱۰تاریخ ارائه درس :  ۰۰۱۰-۰۰۱1سال تحصیلی  : 

 ۰۱-۰۷ساعت:                             شنبهروز:   داروشناسی اختصاصینام درس )واحد(  : 

 نظرینوع واحد:
 

 ۰۰تعداد دانشجویان  :

 دکتر محسن سلمان پور مسئول درس: واحد 1تعداد واحد:

 دکتر محسن سلمان پور:مدرس ۰۱مدت کالس: 

 ۰۰۱۰شهریور ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 ضد درد مخدر یداروها:  جلسهعنوان 

   .آنها را بشناسد سمیو مکان ستیضد درد مخدر ،آنتاگون یداروها : جلسههدف کلی 

  اهداف اختصاصی :

 مخدر را نام ببرد. یانواع داروها 

 دهد. حیمخدر را توض یاثر داروها سمیمکان 

 دهد. حیمختلف بدن را توض یها ستمیمخدر بر س یداروها اثرات 

 مخدر را بداند. یداروها ینیبال مصارف 

 مخدرها را نام ببرد. ستیانتاگون -ستیآگون 

 مخدر را نام ببرد. یداروها ستیآنتاگون 

 دینما انیمخدر را ب یداروها ستیآنتاگون یجانب عوارض 

 حضوری         روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 کوییز، میان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Nurse Anesthesia.nagelhout J. & et al.Latest ed 

 
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019  

 Drugs in Anesthetic and intensive Care Practice,Vickers M.D& et al Latest ed.
  

 Hand book of Nurse anesthesia, Nagelhout J.etal 2nd ed.2001  

 دقیقه ۰۱مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   ۰۱مدت زمان : 

 دقیقه۰۱مدت زمان :    

 دقیقه ۰۱مدت زمان:     

  دقیقه۱مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 
 

 هشتم جلسه

                                             یهوشبر  ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص                                      یهوشبر:   یگروه آموزش                        یدانشکده:  پرستار

 1۰/۸/۰۰۱۰تاریخ ارائه درس :  ۰۰۱۰-۰۰۱1سال تحصیلی  : 

 ۰۱-۰۷ساعت:                             شنبهروز:   داروشناسی اختصاصینام درس )واحد(  : 

 نظرینوع واحد:
 

 ۰۰تعداد دانشجویان  :

 دکتر محسن سلمان پور مسئول درس: واحد 1تعداد واحد:

 دکتر محسن سلمان پور:مدرس ۰۱مدت کالس: 

 ۰۰۱۰شهریور ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 مخدر   ریضد درد غ یداروها:  جلسهعنوان 

   .آنها را بشناسد سمیو مکان  یدیاستروئ ریمخدر و ضد التهاب غ ریضد درد غ یداروها : جلسههدف کلی 

  اهداف اختصاصی :

 کند. انیالتهاب ب زیولوژییرا در ف ژنازیکلواکسینقش ایزوفرم های آنزیم س 

 کند. انیرا برای این دسته از داروهای ضد التهاب ب" دییراستروییغ "انتخاب عنوان علت 

 عمل داروهای  سمیمکانNSAID  .را شرح دهد 

 اثرات ضد تب وضد درد و ضد التهاب  سمیمکانNSAID  .را شرح دهد 

 درمانی داروهای  کاربردهایNSAID .جز التهاب ، درد و تب را شرح دهد 

 داروهای  عوارضNSAID کند. انیرا ب 

 بروز عوارض گوارشی ناشی از داروهای  زانیمNSAID د.را شرح ده 

 انتخابی مهار کننده آنزیم  داروهایCOX2 .را نام ببرد 

 های داروهای انتخابی مهار کننده آنزیم  تفاوتCOX2  را با داروهایNSAID .شرح دهد 

 حضوری         روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 کوییز، میان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Nurse Anesthesia.nagelhout J. & et al.Latest ed 

 
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019  

 Drugs in Anesthetic and intensive Care Practice,Vickers M.D& et al Latest ed.
  

 Hand book of Nurse anesthesia, Nagelhout J.etal 2nd ed.2001  

 دقیقه ۰۱مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   ۰۱مدت زمان : 

 دقیقه۰۱مدت زمان :    

 دقیقه ۰۱مدت زمان:     

  دقیقه۱مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 

 نهم جلسه

                                             یهوشبر  ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص                                      ی:   هوشبریگروه آموزش                        یدانشکده:  پرستار

 1۸/۸/۰۰۱۰تاریخ ارائه درس :  ۰۰۱۰-۰۰۱1سال تحصیلی  : 

 ۰۱-۰۷ساعت:                             شنبهروز:   داروشناسی اختصاصینام درس )واحد(  : 

 نظرینوع واحد:
 

 ۰۰تعداد دانشجویان  :

 دکتر محسن سلمان پور مسئول درس: واحد 1تعداد واحد:

 دکتر محسن سلمان پور:مدرس ۰۱مدت کالس: 

 ۰۰۱۰شهریور ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 تنفس ستمیموثر بر س یداروها:  جلسهعنوان 

 سمیو مکان یویر یعفونت ها یبرونش، ضد التهاب و داروها یگشاد کننده ها یداروها : جلسههدف کلی 

 آنها را بشناسد.
  اهداف اختصاصی :

 کند. انینقش داروهای ضد التهاب و داروهای گشاد کننده برونش را ب 

 کند. انیو روش تجویز و عوارض جانبی داروهای شل کننده عضالت صاف برونش ها را ب سمیمکان 

 کند. انیهای التهابی را در آسم ب انجییکننده م تیاثر داروهای تثب زمیمکان 

 کند. انیرا ب دهایکواستروئیاثرکورت زمیو مکان اثرات 

 کند انیرا ب دهایتجویز و عوارض جانبی ناشی از استروئ روش. 

 را نام ببرد. یویر یمورد مصرف در عفونت ها یها کیوتیب یانت 

 حضوری         روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 کوییز، میان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Nurse Anesthesia.nagelhout J. & et al.Latest ed 

 
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019  

 Drugs in Anesthetic and intensive Care Practice,Vickers M.D& et al Latest ed.
  

 Hand book of Nurse anesthesia, Nagelhout J.etal 2nd ed.2001  

 دقیقه ۰۱مدت زمان:      :    مقدمه 

 درس کلیات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   ۰۱مدت زمان : 

 دقیقه۰۱مدت زمان :    

 دقیقه ۰۱مدت زمان:     

  دقیقه۱مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 

 دهم جلسه

                                             یهوشبر  ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص                                      ی:   هوشبریگروه آموزش                        یدانشکده:  پرستار

 ۱/۰/۰۰۱۰تاریخ ارائه درس :  ۰۰۱۰-۰۰۱1سال تحصیلی  : 

 ۰۱-۰۷ساعت:                             شنبهروز:   داروشناسی اختصاصینام درس )واحد(  : 

 نظرینوع واحد:
 

 ۰۰تعداد دانشجویان  :

 دکتر محسن سلمان پور مسئول درس: واحد 1تعداد واحد:

 دکتر محسن سلمان پور:مدرس ۰۱مدت کالس: 

 ۰۰۱۰شهریور ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 ییداروها موثر بر رحم، زنان و ماما:  جلسهعنوان 

و  نیجن یو اثرات آنها بر رو ییموثر بر رحم، مصرف داروها در زنان و ماما یداروها : جلسههدف کلی 

 انها را بشناسد. سمینوزاد  و مکان
  اهداف اختصاصی :

 .چگونگی انتقال داروها از جفت را شرح دهد 

 نماید. انیرا ب نیچگونگی اثرات داروها بر جن 

 نماید. انیبندی داروها جهت مصرف در دوران حاملگی را ب رده 

 را شرح دهد. نیعوارض جانبی دسته های مختلف دارویی در حاملگی و اثرات ناخواسته آنها برجن مهمترین 

 که در حاملگی منع مصرف دارند را ذکر کند. داروهایی 

 مصرف می شود را شرح دهد. ردهییعوارض جانبی دسته های مختلف دارویی که در ش مهمترین 

 حضوری         روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 کوییز، میان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Nurse Anesthesia.nagelhout J. & et al.Latest ed 

 
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019  

 Drugs in Anesthetic and intensive Care Practice,Vickers M.D& et al Latest ed.
  

 Hand book of Nurse anesthesia, Nagelhout J.etal 2nd ed.2001  

 دقیقه ۰۱مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   ۰۱مدت زمان : 

 دقیقه۰۱مدت زمان :    

 دقیقه ۰۱مدت زمان:     

  دقیقه۱مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 

 یازدهم جلسه

                                             یهوشبر  ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص                                      ی:   هوشبریگروه آموزش                        یدانشکده:  پرستار

 ۰1/۰/۰۰۱۰تاریخ ارائه درس :  ۰۰۱۰-۰۰۱1سال تحصیلی  : 

 ۰۱-۰۷ساعت:                             شنبهروز:   داروشناسی اختصاصینام درس )واحد(  : 

 نظرینوع واحد:
 

 ۰۰تعداد دانشجویان  :

 دکتر محسن سلمان پور مسئول درس: واحد 1تعداد واحد:

 دکتر محسن سلمان پور:مدرس ۰۱مدت کالس: 

 ۰۰۱۰شهریور ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 موثر بر دستگاه قلب و عروق    یداروها:  جلسهعنوان 

 .آنها را بشناسد سمیو مکان یصدر نیضد فشار خون و آنژ یداروها : جلسههدف کلی 

  اهداف اختصاصی :

 را تعریف کند. هیپرتانسیون 

 .داروهای ضد فشار خون شریانی را طبقه بندی کند 

 .از هر گروه داروهای ضد فشار خون حداقل یک دارو را به عنوان سر گروه نام ببرد 

 .مکانیسم عمل هر کدام از گروه های دارویی ضد فشار خون را بیان کند 

 .عوارض هر کدام از گروه های دارویی ضد فشار خون را بیان کند 

 .موارد منع مصرف هر کدام از گروه های دارویی ضد فشار خون را بیان کند 

 .مکانیسم عمل داروهای ضد آنژین را شرح دهد 

 .اثرات فارماکوکینتیک و همودینامیک نیترات ها را شرح دهد 

 .فرآورده های مختلف دارویی در گروه نیترات ها را نام ببرد 

 حضوری         روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 کوییز، میان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Nurse Anesthesia.nagelhout J. & et al.Latest ed 

 
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019  

 Drugs in Anesthetic and intensive Care Practice,Vickers M.D& et al Latest ed.
  

 Hand book of Nurse anesthesia, Nagelhout J.etal 2nd ed.2001  

 دقیقه ۰۱مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   ۰۱مدت زمان : 

 دقیقه۰۱مدت زمان :    

 دقیقه ۰۱مدت زمان:     

  دقیقه۱مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 

 دوازدهم جلسه

                                             یهوشبر  ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص                                      ی:   هوشبریگروه آموزش                        یدانشکده:  پرستار

 ۰۰/۰/۰۰۱۰تاریخ ارائه درس :  ۰۰۱۰-۰۰۱1سال تحصیلی  : 

 ۰۱-۰۷ساعت:                             شنبهروز:   داروشناسی اختصاصینام درس )واحد(  : 

 نظرینوع واحد:
 

 ۰۰تعداد دانشجویان  :

 دکتر محسن سلمان پور مسئول درس: واحد 1تعداد واحد:

 دکتر محسن سلمان پور:مدرس ۰۱مدت کالس: 

 ۰۰۱۰شهریور ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 موثر بر دستگاه قلب و عروق    یداروها:  جلسهعنوان 

 داروهای ضد آریتمی و ضد نارسایی قلبی  و مکانیسم آنها را بشناسد. : جلسههدف کلی 

  اهداف اختصاصی :

  های دارویی ضد آریتمی را نام ببرد.گروه 

 .از هر گروه چند داروی مهم را لیست کند 

 .کاربردهای بالینی و عوارض جانبی هر دارو را را بیان کند 

 مسمومیت با داروهای ضد آریتمی و راه های درمان آن را بیان کند. میعال 

 مهم دارویی داروهای ضد آریتمی را بیان کند. تداخالت 

 ویی مورد مصرف در نارسایی قلبی را نام ببرد.های دار گروه 

 هر گروه را نام ببرد. داروهای 

 های مفید بودن داروهای مؤثر بر نارسایی قلبی را بیان کند. مکانیسم 

 جانبی داروهای مورد مصرف در هر گروه را بیان کند. عوارض 

 حضوری         روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 کوییز، میان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Nurse Anesthesia.nagelhout J. & et al.Latest ed 

 
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019  

 Drugs in Anesthetic and intensive Care Practice,Vickers M.D& et al Latest ed.
  

 Hand book of Nurse anesthesia, Nagelhout J.etal 2nd ed.2001  

 دقیقه ۰۱مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   ۰۱مدت زمان : 

 دقیقه۰۱مدت زمان :    

 دقیقه ۰۱مدت زمان:     

 
 



 
 
 

 سیزدهم جلسه

                                             یهوشبر  ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص                                      ی:   هوشبریگروه آموزش                        یدانشکده:  پرستار

 1۱/۰/۰۰۱۰تاریخ ارائه درس :  ۰۰۱۰-۰۰۱1سال تحصیلی  : 

 ۰۱-۰۷ساعت:                             شنبهروز:   داروشناسی اختصاصینام درس )واحد(  : 

 نظرینوع واحد:
 

 ۰۰تعداد دانشجویان  :

 دکتر محسن سلمان پور مسئول درس: واحد 1تعداد واحد:

 دکتر محسن سلمان پور:مدرس ۰۱مدت کالس: 

 ۰۰۱۰شهریور ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 خون و پالسما یشونده ها نیجانش ،یقیتزر عاتیها، ما تیالکترول:  جلسهعنوان 

انها را  سمیخون و پالسما و مکان یشونده ها نیجانش ،یقیتزر عاتیها، ما تیالکترول : جلسههدف کلی 

 بشناسد.
  اهداف اختصاصی :

 دهد. حیآنها را توض ی، موارد مصرف و عوارض جانب یدیستالوئیکر یانواع سرم ها 

 دهد. حیآنها را توض ی، موارد مصرف و عوارض جانب یدیکلوئ یسرم ها انواع 

 ان را شرح دهد. یو عوارض جانب دیکلرا میمصرف پتاس نحوه 

 ان را شرح دهد. یو عوارض جانب یمیکلس یمصرف فراورده ها نحوه 

 ان را شرح دهد. یسولفات و عوارض جانب ومیزیو من میسد کربناتیمصرف ب نحوه 

 حضوری         روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 کوییز، میان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) :منبع درس 
 Nurse Anesthesia.nagelhout J. & et al.Latest ed 

 
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019  

 Drugs in Anesthetic and intensive Care Practice,Vickers M.D& et al Latest ed.
  

 Hand book of Nurse anesthesia, Nagelhout J.etal 2nd ed.2001  

 دقیقه ۰۱مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   ۰۱مدت زمان : 

 دقیقه۰۱مدت زمان :    

 دقیقه ۰۱مدت زمان:     

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 چهاردهم جلسه

                                             یهوشبر  ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص                                      ی:   هوشبریگروه آموزش                        یدانشکده:  پرستار

 ۰/۰۱/۰۰۱۰تاریخ ارائه درس :  ۰۰۱۰-۰۰۱1سال تحصیلی  : 

 ۰۱-۰۷ساعت:                             شنبهروز:   داروشناسی اختصاصینام درس )واحد(  : 

 نظرینوع واحد:
 

 ۰۰تعداد دانشجویان  :

 دکتر محسن سلمان پور درس:مسئول  واحد 1تعداد واحد:

 دکتر محسن سلمان پور:مدرس ۰۱مدت کالس: 

 ۰۰۱۰شهریور ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 یوتنفس یمحرک مغز یداروها:  جلسهعنوان 

 انها را بشناسد. سمیو مکان یوتنفس یمحرك مغز یداروها : جلسههدف کلی 

  اهداف اختصاصی :

 کند. انیانها  را ب یو دسته بند یو تنفس یمحرك مغز یداروها 

 دهد. حیرا توض یو تنفس یمحرك مغز یداروها سمیمکان 

 داروها را شرح دهد. نیا کینامیفارماکود 

 کند. انیداروها را ب نیا یجانب عوارض 

 حضوری         روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 کوییز، میان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Nurse Anesthesia.nagelhout J. & et al.Latest ed 

 
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019  

 Drugs in Anesthetic and intensive Care Practice,Vickers M.D& et al Latest ed.
  

 Hand book of Nurse anesthesia, Nagelhout J.etal 2nd ed.2001  

 دقیقه ۰۱مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   ۰۱مدت زمان : 

 دقیقه۰۱مدت زمان :    

 دقیقه ۰۱مدت زمان:     

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 پانزدهم جلسه

                                             یهوشبر  ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص                                      ی:   هوشبریگروه آموزش                        یپرستار  دانشکده:

 ۰۱/۰۱/۰۰۱۰تاریخ ارائه درس :  ۰۰۱۰-۰۰۱1سال تحصیلی  : 

 ۰۱-۰۷ساعت:                             شنبهروز:   اختصاصی داروشناسینام درس )واحد(  : 

 نظرینوع واحد:
 

 ۰۰تعداد دانشجویان  :

 دکتر محسن سلمان پور مسئول درس: واحد 1تعداد واحد:

 دکتر محسن سلمان پور:مدرس ۰۱مدت کالس: 

 ۰۰۱۰شهریور ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 یو مغز یویر یقلب یایمورد استفاده در اح یداروها:  جلسهعنوان 

 انها را بشناسد. سمیو مکان یو مغز یویر یقلب یایمورد استفاده در اح یداروها : جلسههدف کلی 

  اهداف اختصاصی :

 مصرف انها را بداند. ونیکاسیاشنا شده و اند یویر یقلب یایاح یبا داروها 

 را شرح دهد. یویر یقلب ایاح یداروها یجانب عوارض 

 کند. انیرا ب ایاح یدوز و نحوه مصرف داروها زانیم محاسبه 

 حضوری         روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 کوییز، میان ترم آزمون:عنوان و نوع 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Nurse Anesthesia.nagelhout J. & et al.Latest ed 

 
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019  

 Drugs in Anesthetic and intensive Care Practice,Vickers M.D& et al Latest ed.
  

 Hand book of Nurse anesthesia, Nagelhout J.etal 2nd ed.2001  

 دقیقه ۰۱مدت زمان:      :    مقدمه 

 درس کلیات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   ۰۱مدت زمان : 

 دقیقه۰۱مدت زمان :    

 دقیقه ۰۱مدت زمان:     

 
 
 


