
 
 

 

  

 

 

  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 مقطع / رشته تحصیلی:                                      گروه آموزشی:                                                 :     هدانشکد

 06/12/1401 تاريخ ارائه درس : 02-01سال تحصيلي  :  

 10-8 ساعت:                             شنبهروز:   داروشناسينام درس )واحد(  : 

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دكتر پويا :مدرس ساعت 2مدت كالس: 

 1401بهمن  بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 کلیات فارماکولوژی:  جلسهعنوان 

 آشنایی با اصطالحات و کلیات داروشناسی و شناخت سیستم اتونوم و داروهای مورد استفاده:   جلسههدف کلی 

  : اختصاصیاهداف 
 - آشنایی با اشکال مختلف دارویی - آشنایی با فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک - تجویز آنشناخت دارو ها و راه های 

  شناخت عالمت های اختصاری

 حضوری       روش آموزش :  

 پروژکتور امکانات آموزشی : 

               فعالیت کالسیفعالیت آموزشی :   

 حضوری عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در طبق فرمت مشخصات آن  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 فارماکولوژی کاتزونگ
 فارماکولوژی برای رشته های پرستاری ، مامایی، بهداشت و اتاق عمل

 دقيقه   15   :مدت زمان :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :   

 دقيقه   10مدت زمان : 

 دقيقه   40مدت زمان:   

  دقيقه  15مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 

 جلسه دوم
 

 / رشته تحصیلی: :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطعهدانشکد

 13/12/1401 تاريخ ارائه درس : 02-01سال تحصيلي  :  

 10-8 ساعت:                             شنبهروز:   داروشناسينام درس )واحد(  : 

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دكتر پويا :مدرس ساعت 2مدت كالس: 

 1401بهمن  / بازنگری:تاريخ تدوين 
 

 داروهای سیستم خود مختار:  جلسهعنوان 

 شناخت سیستم اتونوم و داروهای مورد استفاده:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
شناخت عوارض و نکات  - شناخت داروهای آدرنرژیک - شناخت داروهای کولینرژییک - آشنایی با سیستم عصبی خود مختار

 مهم هر دسته

 حضوری       روش آموزش :  

 پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   فعالیت کالسی              

 عنوان و نوع آزمون: حضوری

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 فارماکولوژی کاتزونگ

 فارماکولوژی برای رشته های پرستاری ، مامایی، بهداشت و اتاق عمل

 دقيقه   15مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :   

 دقيقه   10مدت زمان : 

 دقيقه   40مدت زمان:   

  دقيقه  15مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه سوم و چهارم
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

 27/12/1401و  20/12/1401 تاريخ ارائه درس : 02-01سال تحصيلي  :  

 10-8 ساعت:                             شنبهروز:   داروشناسينام درس )واحد(  : 

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دكتر پويا :مدرس ساعت 2مدت كالس: 

 1401بهمن  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 آنتی بیوتیک ها:  جلسهعنوان 

 آشنایی با انواع آنتی بیوتیک ها:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
تیک ها آشنایی با موارد کاربرد هر کدام از آنتی بیو –آشنایی با دسته بندی آنتی بیوتیک ها  –انواع مکانیسم آنتی بیوتیک ها 

 آشنایی با عوارض مهم و موارد منع مصرف هر کدام از آنتی بیوتیک ها –

 حضوری       روش آموزش :  

 پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   فعالیت کالسی              

 عنوان و نوع آزمون: حضوری

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 فارماکولوژی کاتزونگ

 رشته های پرستاری ، مامایی، بهداشت و اتاق عملفارماکولوژی برای 

 دقيقه   15مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :   

 دقيقه   10مدت زمان : 

 دقيقه   40مدت زمان:   

  دقيقه  15مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 پنجمجلسه 
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

 19/01/1402تاريخ ارائه درس : 02-01سال تحصيلي  :  

 10-8 ساعت:                             شنبهروز:   داروشناسينام درس )واحد(  : 

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دكتر پويا :مدرس ساعت 2مدت كالس: 

 1401بهمن  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 داروهای تنفسی:  جلسهعنوان 

 آشنایی با انواع داروهای تنفسی:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
عوارض و موارد  –کاربردهای دسته داروهای تنفسی  –مکانیسم هر یک از داروهای تنفسی  – انواع داروهای تنفسیآشنایی با 

 منع مصرف هر کدام از داروها

 حضوری       روش آموزش :  

 پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   فعالیت کالسی              

 و نوع آزمون: حضوریعنوان 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 فارماکولوژی کاتزونگ

 فارماکولوژی برای رشته های پرستاری ، مامایی، بهداشت و اتاق عمل

 دقيقه   15مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :   

 دقيقه   10مدت زمان : 

 دقيقه   40مدت زمان:   

  دقيقه  15مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه ششم
 

 آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی::                                                   گروه هدانشکد

 26/01/1402 تاريخ ارائه درس : 02-01سال تحصيلي  :  

 10-8 ساعت:                             شنبهروز:   داروشناسينام درس )واحد(  : 

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 درس:مسئول  2 تعداد واحد:

 دكتر پويا :مدرس ساعت 2مدت كالس: 

 1401بهمن  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 داروهای مورد استفاده در کنترل قند خون و دیابت:  جلسهعنوان 

 شناخت سیستم اتونوم و داروهای مورد استفاده:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 شناخت انواع انسولین و نکات –مکانیسم هر یک از دسته های دارویی  –شناخت دسته های مختلف دارویی در کنترل قند خون 

 هر یک از آن ها

 حضوری       روش آموزش :  

 پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   فعالیت کالسی              

 عنوان و نوع آزمون: حضوری

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 فارماکولوژی کاتزونگ

 فارماکولوژی برای رشته های پرستاری ، مامایی، بهداشت و اتاق عمل

 دقيقه   15مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :   

 دقيقه   10مدت زمان : 

 دقيقه   40مدت زمان:   

  دقيقه  15مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 هفتم جلسه
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

 09/02/1402 تاريخ ارائه درس : 02-01سال تحصيلي  :  

 10-8 ساعت:                             شنبهروز:   داروشناسينام درس )واحد(  : 

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دكتر پويا :مدرس ساعت 2مدت كالس: 

 1401بهمن  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 NSAIDداروهای کورتیکواستروئید و :  جلسهعنوان 

 آشنایی با انواع داروهای کورتیکواستروئید و انواع آنها:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
رف عوارض و موارد منع مص –کاربرد هر یک از داروهای کورتیکواستروئید  –مکانیسم داروهای کورتیکواستروئید  آشنایی با

 ها و کاربرد و عوارض آن ها  NSAID آشنایی با انواع  –داروهای کورتیکواستروئیدی 

 حضوری       روش آموزش :  

 پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   فعالیت کالسی              

 عنوان و نوع آزمون: حضوری

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 فارماکولوژی کاتزونگ

 فارماکولوژی برای رشته های پرستاری ، مامایی، بهداشت و اتاق عمل

 دقيقه   15مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :   

 دقيقه   10مدت زمان : 

 دقيقه   40مدت زمان:   

  دقيقه  15مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 تمشجلسه ه
 

 مقطع / رشته تحصیلی:          :                                                   گروه آموزشی:                               هدانشکد

 16/02/1402 تاريخ ارائه درس : 02-01سال تحصيلي  :  

 10-8 ساعت:                             شنبهروز:   داروشناسينام درس )واحد(  : 

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دكتر پويا :مدرس ساعت 2مدت كالس: 

 1401بهمن  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 داروهای ضد افسردگی و ضد سایکوز:  جلسهعنوان 

 شناخت داروهای مورد استفاده در اختالل افسردگی:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
شناخت مکانیسم هر یک از  –آشنایی با داروهای هر دسته  –شناخت دسته های دارویی مورد استفاده در افسردگی و سایکوز 

 عوارض و منع مصرف هر یک از دسته های دارویی –دسته های دارویی 

 حضوری       روش آموزش :  

 پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   فعالیت کالسی              

 عنوان و نوع آزمون: حضوری

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 فارماکولوژی کاتزونگ

 فارماکولوژی برای رشته های پرستاری ، مامایی، بهداشت و اتاق عمل

 دقيقه   15مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :   

 دقيقه   10مدت زمان : 

 دقيقه   40مدت زمان:   

  دقيقه  15مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 نهم و دهم جلسه 
 

 مقطع / رشته تحصیلی:                :                                                   گروه آموزشی:                         هدانشکد

 30/02/1402و  23/02/1402 تاريخ ارائه درس : 02-01سال تحصيلي  :  

 10-8 ساعت:                             شنبهروز:   داروشناسينام درس )واحد(  : 

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دكتر پويا :مدرس ساعت 2مدت كالس: 

 1401بهمن  تاريخ تدوين / بازنگری:
 
 

 داروهای قلبی و ضد انعقاد ها:  جلسهعنوان 

 آشنایی با انواع داروهای قلبی عروقی و ضد انعقاد ها:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
مکانیسم و کاربرد های داروهای قلبی عروقی و ضد  –دسته بندی داروهای ضد انعقاد  –دسته بندی داروهای قلبی عروقی 

 عوارض و موارد منع مصرف هر یک از داروها –انعقادها 

 حضوری       روش آموزش :  

 پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   فعالیت کالسی              

 عنوان و نوع آزمون: حضوری

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 فارماکولوژی کاتزونگ
 فارماکولوژی برای رشته های پرستاری ، مامایی، بهداشت و اتاق عمل

 دقيقه   15مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :   

 دقيقه   10مدت زمان : 

 دقيقه   40مدت زمان:   

  دقيقه  15مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 يازدهمجلسه 
 

 مقطع / رشته تحصیلی:            :                                                   گروه آموزشی:                             هدانشکد

 06/03/1402 تاريخ ارائه درس : 02-01سال تحصيلي  :  

 10-8 ساعت:                             شنبهروز:   داروشناسينام درس )واحد(  : 

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دكتر پويا :مدرس ساعت 2مدت كالس: 

 1401بهمن  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 داروهای بی هوشی و بی حس کننده عمومی:  جلسهعنوان 

 آشنایی با داروهای بی هوشی و بی حسی:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 کاربردهای هر یک از داروها –آشنایی با مکانیسم هر کدام از داروها 

 حضوری       روش آموزش :  

 پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   فعالیت کالسی              

 عنوان و نوع آزمون: حضوری

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 فارماکولوژی کاتزونگ
 پرستاری ، مامایی، بهداشت و اتاق عملفارماکولوژی برای رشته های 

 دقيقه   15مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :   

 دقيقه   10مدت زمان : 

 دقيقه   40مدت زمان:   

  دقيقه  15مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه دوازده

 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

 13/03/1402 تاريخ ارائه درس : 02-01سال تحصيلي  :  

 10-8 ساعت:                             شنبهروز:   داروشناسينام درس )واحد(  : 

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دكتر پويا :مدرس ساعت 2مدت كالس: 

 1401بهمن  تاريخ تدوين / بازنگری:
 
 

 ضد تشنج و اضطرابداروهای :  جلسهعنوان 

 استفاده در صرع و اضطرابآشنایی با داروهای مورد :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
شناخت عوارض و منع مصرف هر یک از دسته های   –شناخت مکانیسم دارویی هر دسته  –شناخت داروهای موجود در هر دسته 

 دارویی

 حضوری       روش آموزش :  

 پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   فعالیت کالسی              

 عنوان و نوع آزمون: حضوری

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 فارماکولوژی کاتزونگ

 فارماکولوژی برای رشته های پرستاری ، مامایی، بهداشت و اتاق عمل

 دقيقه   15مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :   

 دقيقه   10مدت زمان : 

 دقيقه   40مدت زمان:   

  دقيقه  15مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه سيزدهم و چهاردهم
 

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:        :                                           هدانشکد

 27/03/1402و  20/03/1402 تاريخ ارائه درس : 02-01سال تحصيلي  :  

 10-8 ساعت:                             شنبهروز:   داروشناسينام درس )واحد(  : 

 نظری نوع واحد:
 

  :  تعداد دانشجويان

 مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دكتر پويا :مدرس ساعت 2مدت كالس: 

 1401بهمن  تاريخ تدوين / بازنگری:
 
 

 داروهای گوارشی:  جلسهعنوان 

 آشنایی با داروهای مورد استفاده در بیماری های گوارشی:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
شناخت عوارض و منع مصرف هر یک از دسته های   –شناخت مکانیسم دارویی هر دسته  –شناخت داروهای موجود در هر دسته 

 دارویی

 حضوری       روش آموزش :  

 پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   فعالیت کالسی              

 عنوان و نوع آزمون: حضوری

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 فارماکولوژی کاتزونگ
 فارماکولوژی برای رشته های پرستاری ، مامایی، بهداشت و اتاق عمل

 دقيقه   15مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :   

 دقيقه   10مدت زمان : 

 دقيقه   40مدت زمان:   

  دقيقه  15مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه پانزدهم 
 
 

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی::                                                   هدانشکد

 03/04/1402 تاريخ ارائه درس : 02-01سال تحصيلي  :  

 10-8 ساعت:                             شنبهروز:   داروشناسينام درس )واحد(  : 

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دكتر پويا :مدرس ساعت 2مدت كالس: 

 1401بهمن  تاريخ تدوين / بازنگری:



 
 

 ضد پارکینسون و ضد آلزایمرداروهای :  جلسهعنوان 

 شناخت داروهای مورد استفاده در پارکینسون و آلزایمر:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
شناخت  –شناخت داروهای موجود در هر دسته دارویی  -شناخت دسته های دارویی مورد استفاده در پارکینسون و آلزایمر

     مکانیسم و عوارض هر دارو

 حضوری       روش آموزش :  

 پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   فعالیت کالسی              

 حضوریعنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 فارماکولوژی کاتزونگ
 فارماکولوژی برای رشته های پرستاری ، مامایی، بهداشت و اتاق عمل

 دقيقه   15مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :   

 دقيقه   10مدت زمان : 

 دقيقه   40مدت زمان:   

  دقيقه  15مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه شانزدهم
 

 مقطع / رشته تحصیلی:                                  :                                                   گروه آموزشی:       هدانشکد

 10/04/1402 تاريخ ارائه درس : 02-01سال تحصيلي  :  

 10-8 ساعت:                             شنبهروز:   داروشناسينام درس )واحد(  : 

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دكتر پويا :مدرس ساعت 2مدت كالس: 

 1401بهمن  تاريخ تدوين / بازنگری:
 



 موثر بر چربی خون و تیروئیدداروهای :  جلسهعنوان 

 داروهای کاهنده چربی خون و تیروئیدشناخت :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 دسته های مختلف دارویی و عوارض و مکانیسم آ نهاآشنایی 

 حضوری       روش آموزش :  

 پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   فعالیت کالسی              

 عنوان و نوع آزمون: حضوری

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 فارماکولوژی کاتزونگ

 فارماکولوژی برای رشته های پرستاری ، مامایی، بهداشت و اتاق عمل

 دقيقه   15مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :   

 دقيقه   10مدت زمان : 

 دقيقه   40مدت زمان:   

  دقيقه  15مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 


