
  

 
 

اول  مسالیدر ن ۰۰۱۱  یورود پیوسته یهوشبر انیدانشجوداروشناسی اختصاصی ( COURSE PLAN)وره طرح د

 ۰۰۱۰-۰۰۱1یلیسال تحص

 

با کاربرد داروهای اختصاصی حیطه هوشبری و تاثیرات آنها برسیستم های مختلف بدن آشنا  درس دانشجو نیدر ا معرفی درس:

می شود و دانشجو با نحوه  تاثیر و عملکرد داروهای ایجاد کننده بیهوشی و بی حسی و سایر داروهای مورد مصرف در هوشبری، 

شده ، روش های آماده سازی، نگهداری و نکات  دن آشنامختلف ب یها ستمیبرسعوارض جانبی، تداخل دارویی و تاثیرات آنها بر 

برگزار خواهد شد. استاد  یجلسات بصورت حضور هیکل ضروری در مراقبت از بیمار در زمان تجویز دارو و بعد از آن را فرا می گیرد.

 نیالزم را انجام دهد. جهت ا یابیارز ف،یبه تکال انیدانشجو یپاسخ ده زانیو م ابیحضور و غ ستیتواند بر اساس ل یمربوطه م

 ریدر غ دهد،را ارائه  یشده توسط استاد پاسخ مناسب نییمشخص خواهد شد که دانشجو موظف است در زمان تع فیدرس دو تکل

 کسر خواهد شد. شانیا یابیصورت از نمره ارزش نیا
 

 

 

  پرستاری حضرت زینب )س( الرستاندانشکده :    

 هوشبری -ارشناسی پیوستهک مقطع و رشته تحصیلی:                                          هوشبریگروه آموزشی:   

 واحد 1 :  تعداد واحد یاختصاص یداروشناس  :  نام درس

 واحد نظری 1 نوع واحد :

 ۰۱-۰۱شنبه ساعت روز و ساعت برگزاری کالس:   داروشناسیاصول پایه پیش نیاز:

 کالس دانشکده مکان برگزاری:

                                             سلمان پورمحسن دکتر   مسئول برنامه :  

 salmanpurm@gmail.com آدرس پست الکترونیکی:                                           ۱11۰۱۱۱۵:  دانشکده شماره تماس

                                                                سلمان پور محسندکتر    مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 salmanpurm@ gmail.com آدرس پست الکترونیکی:                                             ۱11۰۱۱۱۵شماره تماس دانشکده: 

 سلمان پور                                             محسن دکتر تهیه و تنظیم : 

 ۰۰۱۱شهریور ماه  بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :
    یموضع یحس یب یداروها .۰

 یاستنشاق یهوشبرها .1

   یدیداخل ور یهوشیب یداروها .3

 یعضالن یشل کننده ها .۰

 یاعصاب مرکز ستمیموثر بر س یداروها .۱

 ضد درد مخدر یداروها .6

    مخدر                                                                                                             ریضد درد غ یداروها .۱

 موثر بر دستگاه قلب و عروق    یداروها .8

 تنفس ستمیموثر بر س یداروها .۵

 ییداروها موثر بر رحم، زنان و ماما .۰۱

 خون و پالسما یشونده ها نیجانش ،یقیتزر عاتیها، ما تیالکترول .۰۰

 یوتنفس یمحرک مغز یداروها .۰1

 یو مغز یویر یقلب یایمورد استفاده در اح یداروها .۰3

 

 

 

 ف کلی اهدا 

 .اثر آنها را بشناسد سمیو مکان یموضع یحس یب یداروها

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 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 یداروها تفاوت 

 دینما انیرا ب یموضع یحسیب یاثر داروها سمیمکان. 

 را بداند. یموضع یحسیب یداروها کینتیفارماکوک 

 دینما انیرا ب یموضع یحسیب یداروها عوارض. 

 دینما انیرا ب یموضع یحس یب یداروها ینیبال مصارف. 

 ف کلی اهدا 

 .اثر آنها را بشناسد سمیو مکان یاستنشاق یهوشیب یداروها

  اهداف اختصاصی 



 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را نام ببرد. یاستنشاق هوشبرهای انواع 

 دهد. حیرا توض یاستنشاق یهوشبرها یاثر داروها سمیمکان 

 را بشناسد. یاستنشاق یهوشبرها کیفارماکوکنت 

 را بداند. هیدر ر یاستنشاق یکننده فشار هوشبرها نییعوامل تع 

 دهد. حیرا توض یاستنشاق یخون به گاز هوشبرها کیتفک بیضر 

 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 

 

 ف کلی اهدا 

 اثر آنها را بشناسد. سمیو مکان یدیداخل ور یهوشیب یداروها

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را نام ببرد یدیور یهوشیب ینواع داروهاا. 

 دهد حیرا توض یدیور یهوشیب یاثر داروها سمیمکان. 

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

 را شرح دهد. یدیور یهوشیب یهر کدام از داروها ینیمصارف بال 

 ف کلی اهدا 

 اثر آنها را بشناسد. سمیو مکان یشل کننده عضالن یداروها 

 هداف اختصاصی ا 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دهد. حیرا توض یهوشبی در کننده شل از استفاده هدف 

 اثر شل کننده ها را شرح دهد. سمیمکان 

 را بداند. زانیبلوك شل کننده های دپوالر اتیخصوص 

 کند. انیرا ب زانیشل کننده دپوالر یاثرات جانب 

 را بر بدن بداند. زانیاثرات شل کننده های نان دپوالر 

 را شرح دهد. زانیکردن شل کننده های نان دپوالر زهینحوه آنتاگون 

 ف کلی اهدا 

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

 هداف اختصاصی ا 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 ببرد.ش و خواب آور هستند نام بخاضطراب، آرام  تلف دارویی را که دارای اثرات ضدخدسته های م 

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

 ها را شرح دهد ینفارماکوکینتیک بنزودیازپ. 

 ببرد.ها را نام  پینبنزودیاز فارماکولوژیک اثرات 

 دهد ها را شرح ینموارد استفاده کلینیکی بنزو دیازپ. 

 نماید.ها را بیان  پینمهم بنزودیاز بیعوارض جان 



 ها دارند را بیان کند ینفیزیکی به بنزودیازپ م ناشی از قطع دارو در افرادی که وابستگیالیع. 

 توضیح دهد ها و روش درمان آن را ینمسمومیت با بنزودیازپ الیمع. 

 ف کلی اهدا 

   .آنها را بشناسد سمیمکانضد درد مخدر ،آنتاگونیست و  یداروها

 هداف اختصاصی ا 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 

 مخدر را نام ببرد یانواع داروها. 

 دهد حیمخدر را توض یاثر داروها سمیمکان. 

  دهد حیمختلف بدن را توض یها ستمیمخدر بر س یداروهااثرات. 

 مخدر را بداند یداروها ینیمصارف بال. 

 مخدرها را نام ببرد ستیانتاگون -ستیآگون. 

 مخدر را نام ببرد یداروها ستیآنتاگون. 

 دینما انیمخدر را ب یداروها ستیآنتاگون یعوارض جانب. 

 ف کلی اهدا 

   .آنها را بشناسد سمیو مکان و ضد التهاب غیر استروئیدی  مخدر غیر ضد درد یداروها

 هداف اختصاصی ا 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

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

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

 عمل داروهای سمیمکان NSAID  را شرح دهد. 

 اثرات ضد تب وضد درد و ضد التهاب سمیمکان NSAID  را شرح دهد. 

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

 عوارض داروهای NSAID کند انیب را. 

 بروز عوارض گوارشی ناشی از داروهای زانیم NSAID را شرح دهد. 

 داروهای انتخابی مهار کننده آنزیم COX2 را نام ببرد. 

 تفاوت های داروهای انتخابی مهار کننده آنزیم COX2 را با داروهای NSAID دهد شرح. 

 ف کلی اهدا 

 .داروهای ضد فشار خون و آنژین صدری و مکانیسم آنها را بشناسد

 هداف اختصاصی ا 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 هیپرتانسیون را تعریف کند. 

 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. 

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



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

 .گروه های دارویی ضد آریتمی را نام ببرد 

 .از هر گروه چند داروی مهم را لیست کند 

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

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

 مهم دارویی داروهای ضد آریتمی را بیان کند. تداخالت 

 های دارویی مورد مصرف در نارسایی قلبی را نام ببرد. گروه 

 هر گروه را نام ببرد. داروهای 

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

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

 

 ف کلی اهدا 

 داروهای گشاد کننده های برونش، ضد التهاب و داروهای عفونت های ریوی و مکانیسم آنها را بشناسد.

 هداف اختصاصی ا 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 کند انیقش داروهای ضد التهاب و داروهای گشاد کننده برونش را بن. 

 کند انیب ت صاف برونش ها راالو روش تجویز و عوارض جانبی داروهای شل کننده عض سمیمکان. 

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

 کند انیرا ب دهایکواستروئیاثرکورت زمیثرات و مکانا. 

 ند.ک انیرا ب دهایروش تجویز و عوارض جانبی ناشی از استروئ 

 .انتی بیوتیک های مورد مصرف در عفونت های ریوی را نام ببرد 
 

 ف کلی اهدا 

 داروهای موثر بر رحم، مصرف داروها در زنان و مامایی و اثرات آنها بر روی جنین و نوزاد  و مکانیسم انها را بشناسد.

 هداف اختصاصی ا 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را شرح دهد چگونگی انتقال داروها از جفت. 

 نماید انیرا ب نیچگونگی اثرات داروها بر جن. 

 نماید انیرده بندی داروها جهت مصرف در دوران حاملگی را ب. 

 را شرح دهد نیجنمهمترین عوارض جانبی دسته های مختلف دارویی در حاملگی و اثرات ناخواسته آنها بر. 

 داروهایی که در حاملگی منع مصرف دارند را ذکر کند. 

 دهد شرح مصرف می شود را ردهییمترین عوارض جانبی دسته های مختلف دارویی که در شمه. 

 انیآنها را ب تیو فارماکودینامیک  و سم  کینتیعمل؛فارماکوک سمیاستروژن ها و پروژسترون های مهم را نام برده و مکان 

 .کند

 و مضرات هورمون های ضد بارداری را نام ببرد. فواید 

 و مضرات هورمون های مورد مصرف در درمان جایگزینی یائسگی را ذکر کند. فواید 

 ف کلی اهدا 



 و مکانیسم انها را بشناسد. خون و پالسما یشونده ها نیجانش ،یقیتزر عاتیها، ما تیالکترول

 هداف اختصاصی ا 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دهد. حیآنها را توض ی، موارد مصرف و عوارض جانب یدیستالوئیکر های سرم انواع 

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

 ان را شرح دهد. یو عوارض جانب دیکلرا مینحوه مصرف پتاس 

 ان را شرح دهد. یو عوارض جانب یمیکلس ینحوه مصرف فراورده ها 

 ان را شرح دهد. یسولفات و عوارض جانب ومیزیو من میسد کربناتینحوه مصرف ب 

 ف کلی اهدا 

 ی و مکانیسم انها را بشناسد.و مغز یویر یقلب یایمورد استفاده در اح یداروها

 هداف اختصاصی ا 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .با داروهای احیای قلبی ریوی اشنا شده و اندیکاسیون مصرف انها را بداند 

  داروهای احیا قلبی ریوی را شرح دهد.عوارض جانبی 

 .محاسبه میزان دوز و نحوه مصرف داروهای احیا را بیان کند 

 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
 میکروسافت پاورپوینتبا استفاده از نرم افزارهایی  کامپیوتر ، ویدوئو پروژکتور 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید  

 سال و نوبت چاپ مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات،
های صفحات و  فصل

 مطالعهمشخص شده برای 
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 

 

 



 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان 

 به مقاله
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  

  
 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب

ن را آ فایل، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 ضمیمه نمایید:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

  کوییز/ میان ترم( تکوینیآزمون های( 

 خیر   بلی   اید؟گرفتهآزمون در نظر  . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع آزمون 

 زمان آزمون نوع آزمون عنوان آزمون شماره

 

1 
 کوییز هر جلسه بصورت سوال کوتاه

جلسه از مبحث جلسه ابتدای 

 پیش

 

۲ 
 ترم انیم

چند گزینه ای، (تکوینی

 ( تشریحی، کوتاه پاسخ

در جدول زمان بندی مشخص 

 گردیده است. 

 پایان ترم  ۳
چند گزینه ای، (تکوینی

 ( تشریحی، کوتاه پاسخ
 متعاقبا اعالم خواهد شد

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 اریذبرای بارگ

** 

    

    

    



 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

برای دانشجویان مشتاق به مباحث  در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

کالسی، زمانی برای ارایه در نظر گرفته خواهد که می تواند بخشی از نمره آزمون های ترم را به خود اختصاص 

 دهد

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 0.5 میان ترمآزمون 

 15.5 آزمون پایان ترم

 ۳.0 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 1.0 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 

 
 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 توسط

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

مدرس توسط  

هدف از ارائه 

 تکلیف

به منظور مشارکت فعال دانشجویان در مباحث طرح شده در طول  مطالعه منابع 1

 مطرح خواهد شد. جلسه، مواردی به فراخور 

ابتدای جلسه 

 بعد

ابتدای جلسه 

 بعد
 فراگیری فعال

 

 

     



 مقررات 

از دانشجویان عزیز انتظار می رود که با توجه به اهمیت و حساسیت درس و تنوع مطالب و محدودیت زمانی و به منظور بهره 

 برداری هر چه بیشتر به نکات زیر توجه نماید : 

 غیبت مجاز طبق مقررات آیین نامه آموزشی می باشد. (1

 ایر آزمون ها و پایان ترم.شرکت در آزمون های داخل کالس )کوئیز( و انجام تکالیف و س (۲

 نحوه  امتحان پایان ترم به صورت سؤاالت چند گزینه ای/ تشریحی می باشد.  (۳
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 تاریخ ارائه

 ، یسخنران

 یگروه بحث

ویدددددئددددو 

 پروژکتور

آزمددددون 

 ترم انیم

ها بر  یهوشدد

 ، یسخنرانیاستنشاق

یگروه بحث

ویدددددئددددو 

 پروژکتور

آزمددددون 

 ترم انیم

 
ها بر  یهوشدد

 ، یسخنران   یاستنشاق

یگروه بحث

ویدددددئددددو 

 پروژکتور

آزمددددون 

 ترم انیم

 یداروهددددددا

شیب داخل  یهو

  یدیور

 ، یسخنران

یگروه بحث

ویدددددئددددو 

 پروژکتور

آزمددددون 

 ترم انیم

نده   شدددل کن

 ، یسخنرانیعضالن یها

 یگروه بحث

ویدددددئددددو 

 پروژکتور

آزمددددون 

 ترم انیم

ها ثر  یدارو مو

تمیبر سدد  سدد

یاعصاب مرکز
 ، یسخنران

یگروه بحث

ویدددددئددددو 

 پروژکتور

آزمددددون 

 ترم انیم

ها ضددد  یدارو

 ، یسخنراندرد مخدر

 یگروه بحث

ویدددددئددددو 

 پروژکتور

فیتکال  

 آزمون

 یانیپا

 ۰-6امتحان میان ترم جلسات 

ضددد  یداروها

مخدر                                                                                                                ریدرد غ
 

ویدئو پروژکتور

فیتکال  

 آزمون

یانیپا

ها موثر  یدارو

 سددتمیبر سدد

 تنفس
 

ویدئو پروژکتور

فیتکال  

 آزمون

یانیپا



داروها موثر بر 

نان و  حم، ز ر

 ییماما
 

ویدئو پروژکتور

فیتکال  

 آزمون

یانیپا

ها موثر  یدارو

گاه  بر دسددت

 قلب و عروق   
 

ویدئو پروژکتور

فیتکال  

 آزمون

یانیپا

ها موثر  یدارو

گاه  بر دسددت

 قلب و عروق   
 

ویدئو پروژکتور

فیتکال  

 آزمون

یانیپا

ا، ه تیالکترول

 عدداتیددمددا

 ،یقددیددتددزر

 نیددجددانشدد

ها نده   یشددو

 خون و پالسما

 
ویدئو پروژکتور

فیتکال  

 آزمون

یانیپا

 یداروهدددددا

 یمحرک مغز

 یوتنفس

 ویدئو پروژکتور

فیتکال  

 آزمون

یانیپا  

 یداروهددددا 

ستفاده  مورد ا

 یایدددر احدد

و  یویر یقلب

 یمغز

 ویدئو پروژکتور

فیتکال  

 آزمون

یانیپا  

 امتحان پایان ترم

 

 


