
  

 
 

 

 مجازی درس داروشناسی (COURSE PLAN)وره  طرح د

 

 
 

 

 مقدمه:
است که بر عملکرد طبیعی شدهو دارو یا موادشیمیایی دریافت موجود زنده بین تعاملی داروشناسی مطالعه

فارماکولوژی، فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک گذارد. دو حوزه اصلی یا غیرطبیعی بیوشیمیایی اثر می

اثر و رفتار بدن بر ،  فارماکوکینتیک و بدن، بر داروها اثرات ی مطالعه فارماکودینامیک طور خالصههستند. به

گیرنده  وانفعاالت دارو در مواجهه باعبارت دیگر فارماکودینامیک، مبحث فعله روی داروها است. ب

دفع دارو در و  متابولیسم فارماکوکینتیک بحث و تعریف در مورد جذب، توزیع،بیولوژیک، و  های

 های بیولوژیکی است. سیستم

 

 

 
 

 اق عملاتکارشناسی مقطع و رشته تحصیلی:    اتاق عمل      گروه آموزشی:    پرستاری حضرت زینب)س(      دانشکده :  

 2 :  تعداد واحد داروشناسی :  نام درس

 نظری نوع واحد :

-نگل شناسیا-یکروب شناسیم-فیزیولوژیپیش نیاز:

 بیوشیمی

 دوشنبهروز و ساعت برگزاری کالس:  

 --مکان برگزاری:

 مسئول برنامه :  

 رکار خانم دکتر نیک اقبالس -سرکار خانم دکتر حق خواه الفبا(:مدرسین) به ترتیب حروف 

 تهیه و تنظیم : 

 بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 

 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد 
 

 مقدمه و کلیات فارماکولوژی 

 سیستم اعصاب اتونوم 

 آنتی بیوتیک ها 

 داروهای موثر در بیماری های قلبی و عروقی 

  تنفسیداروی های 

 کورتیکواستروئید ها و ضد التهاب های غیر استروئیدی 

 بی حس کننده های موضعی و دارو های بیهوشی 

 دارو های گوارشی 

 و کنترل قند خون دارو های موثر در دیابت 

 ضد آلزایمرو  ،ضد اضطراب ها،ضد پارکینسون ، ضد تشنج ها،ضد سایکوزضد افسردگی ها  

 

 

 
 

 هدف كلي 

، کلیات و تعاریف فارماکولوژی، آشنایی با سیستم اعصاب اتونوم، آشنایی با گروه های دارویی مختلفآشنایی با انواع 

 ، کسب اطالعات در خصوص عوارض، کاربرد ها و موارد منع مصرف دارو های مختفو کاربرد های آنان مکانیسم

 

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 

  خصوص فارماکولوژی و بخش های آن را شرح دهد.تعاریف کلی در 

 .در خصوص سیستم اتونوم و عملکرد آن اطالعات الزم را کسب نموده باشد 

  دسته های دارویی اعم از آنتی بیوتیک ها، دارو های قلبی و ضد انعقاد ها، کورتیکواستروئید ها و ... را

 بشناسد.

 مکانیسم هرکدام از دسته های دارویی را شرح دهد. 

 .عوارض هریک از دسته ها را شرح دهد 

  هر یک از دارو ها را شرح دهد.موارد منع مصرف و نکات اختصاصی  

 

 

 

 روش آموزش 
 

 مجازی 

 



 

 شرايط اجراء

 

  امكانات آموزشي بخش 
  و کامپیوتر و سامانه نوید ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

   آموزش دهنده 

   :دکتر نیک اقبالدکتر حق خواه، اساتیدمربوطه 

 

  منابع اصلي درسي: 

 فارماکولوژی کاتزونگ 

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

 
 

  ارزشيابي 
 

 :نحوه ارزشیابی         

 آزمون انالین    

 

  نحوه محاسبه نمره كل 

  نمره 10آزمون میان ترم با بارم 

  نمره 10آزمون پایان ترم با بارم 

 

 مقررات 

 :10حداقل نمره قبولی 

 کالس:تعداددفعات مجاز غیبت در--      

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                    

 فارماکولوژی درس زمانبندی جدول                                                      

 

 

تاریخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه

موضوع 

 مدرس جلسه
 نحوه

 ارائه

امكانات 

مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

16/1/1400       18-16   

کلیات 

فارماکولوژی و 

داروهای سیستم 

 خودمختار

    دکتر حق  

 خواه
 مجازی     

 

-سامانه نوید

نرم افراز تولید 

 محتوا

 آنالین-آزمون

23/1/1400      18-16    

کلیات 

فارماکولوژی و 

داروهای سیستم 

 خودمختار

حق     دکتر 

 خواه

 مجازی  
 

-سامانه نوید

نرم افراز تولید 

 محتوا

 آنالین-آزمون

30/01/1400      18-16   

 آنتی بیوتیک ها
دکتر نیک 

 اقبال
 مجازی    

-سامانه نوید

نرم افراز تولید 

 محتوا

 آنالین-آزمون

06/02/1400     18-16   

 آنتی بیوتیک ها
دکتر نیک 

 اقبال
 مجازی    

-نویدسامانه 

نرم افراز تولید 

 محتوا

 آنالین-آزمون

13/02/1400    18-16 

 دارو های تنفسی
دکتر نیک 

 اقبال
 مجازی   

-سامانه نوید

نرم افراز تولید 

 محتوا

 آنالین-آزمون

20/02/1400    18-16   

داروهای مورد 

استفاده در کنترل 

 قند خون و دیابت

دکتر حق     

 خواه
 مجازی   

-نویدسامانه 

نرم افراز تولید 

 محتوا

 آنالین-آزمون

27/02/1400   18-16   

دارو های 

 کورتیکواستروئیدی

 ها NSAIDو 

دکتر نیک 

 اقبال
 مجازی  

-سامانه نوید

نرم افراز تولید 

 محتوا

 آنالین-آزمون

 آزمون میان ترم                                                    

 

03/03/1400   18-16    

داروهای ضد 

افسردگی و ضد 

 سایکوز

دکتر حق     

 خواه
 مجازی  

-نویدسامانه 

نرم افراز تولید 

 محتوا

 آنالین-آزمون

10/03/1400    18-16 

دارو های قلبی و 

   ضد انعقاد ها
دکتر نیک 

 اقبال
 مجازی  

-سامانه نوید

نرم افراز تولید 

 محتوا

 آنالین-آزمون



17/03/1400    18-16   

دارو های قلبی و 

   ضد انعقاد ها
دکتر نیک 

 اقبال
 مجازی  

-سامانه نوید

افراز تولید نرم 

 محتوا

 آنالین-آزمون

24/03/1400    18-16      

داروهای ضد تشنج 

 و ضد اضطراب
دکتر حق     

 خواه
 مجازی

-سامانه نوید

نرم افراز تولید 

 محتوا

 آنالین-آزمون

31/03/1400    18-16   

داروهای بیهوشی و 

بی حس کننده 

 های عمومی

دکتر نیک 

 اقبال
 مجازی

-سامانه نوید

افراز تولید نرم 

 محتوا

 آنالین-آزمون

07/04/1400    18-16   

داروهای 

ضدپارکینسون و 

 ضد آلزایمر

دکتر حق     

 خواه
 مجازی

-سامانه نوید

نرم افراز تولید 

 محتوا

 آنالین-آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


