
 

 
 

  

 
 

 فارماکولوژیمجازی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 و دوم اول جلسه

 

 پرستاریکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:          پرستاریگروه آموزشی:                   پرستاری حضرت زینب)س(:   دانشکده

 23/1/1400و  16/1/1400 تاريخ ارائه درس : 00-99سال تحصيلي  :  

 14-16ساعت:                         دوشنبهروز:      داروشناسينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد: 2 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

  مسئول درس: دقيقه 40مدت کالس: 

 دکتر حق خواهمدرس :  1399تاريخ تدوين/ بازنگری : بهمن ماه 

 

 کليات فارماکولوژی و داروهای سيستم خودمختار عنوان جلسه :

 استفادهآشنایی با اصطالحات و کلیات داروشناسی و شناخت سیستم اتونوم و داروهای مورد   هدف کلی جلسه :

  اهداف اختصاصی : 
 شناخت دارو و  راه های تجویز آن -1

  آشنایی با فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک -2

 آشنایی با اشکال مختلف دارویی -3

 شناخت عالمت های اختصاری -4

 آشنایی با سیستم عصبی خودمختار -5

 شناخت داروهای کولینرژیک و آنتی کولینرژیک -6

 رنرژیکشناخت داروهای آدرنرژیک و آنتی آد -7

 شناخت عوارض و نکات مهم هریک از دسته ها -8

            (offline)روش آموزش :       مجازی   

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. و نوع آزمون : متعاقباَ عنوان

 منبع درس  :
 فارماکولوژی کاتزونگ 

 فارماکولوژی برای رشته های پرستاری، مامایی، بهداشت و اتاق عمل 
 مدت زمان:      دقيقه مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :   دقيقه

 مدت زمان:     دقيقه

 مدت زمان :     دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



 
 

 و چهارم سوم جلسه

 

 پرستاریکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:          پرستاریگروه آموزشی:                   پرستاری حضرت زینب)س(:   دانشکده

 06/2/1400و  30/1/1400 تاريخ ارائه درس : 00-99سال تحصيلي  :  

 14-16ساعت:                         دوشنبهروز:      داروشناسينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد: 2 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

  درس:مسئول  دقيقه 40مدت کالس: 

 دکتر نيک اقبالمدرس :  1399تاريخ تدوين/ بازنگری : بهمن ماه 

 

  آنتي بيوتيک ها عنوان جلسه :

 انواع آنتی بیوتیک هاآشنایی با   هدف کلی جلسه :

  اهداف اختصاصی : 
 انواع مکانیسم های آنتی بیوتیک ها -9

 دسته بندی های آنتی بیوتیک هاآشنایی با  -10

 کاربرد هرکدام از آنتی بیوتیک هاآشنایی با موارد  -11

 هرکدام از آنتی بیوتیک ها مهم و موارد منع مصرف آشنایی با عوارض -12

       (     offlineروش آموزش :       مجازی   )

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  

 پروژه        /        تاالر گفتگو        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /  

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقباَ

 منبع درس  :
 فارماکولوژی کاتزونگ 

 فارماکولوژی برای رشته های پرستاری، مامایی، بهداشت و اتاق عمل 
 دقيقهمدت زمان:       مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :   دقيقه

 مدت زمان:     دقيقه

 مدت زمان :     دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 پنجم  جلسه

 

 پرستاریکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:          پرستاریگروه آموزشی:                   پرستاری حضرت زینب)س(:   دانشکده

 13/2/1400 تاريخ ارائه درس : 00-99سال تحصيلي  :  

 14-16ساعت:                         دوشنبهروز:      داروشناسينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد: 2 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

  مسئول درس: دقيقه 40مدت کالس: 

 دکتر نيک اقبالمدرس :  1399تاريخ تدوين/ بازنگری : بهمن ماه 

 

 دارو های تنفسي عنوان جلسه :

 نواع دارو های تنفسیآشنایی با ا  هدف کلی جلسه :

  اهداف اختصاصی : 
 آشنایی با  انواع دارو های تنفسی -1

 مکانیسم هریک از دارو های تنفسی -2

 کاربرد های دسته دارو های تنفسی -3

 هرکدام از دارو های اين دستهو موارد منع مصرف  عوارض  -4

      (      offlineروش آموزش :       مجازی   )

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  

 پروژه        /        تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقباَ

 منبع درس  :
 فارماکولوژی کاتزونگ 

 فارماکولوژی برای رشته های پرستاری، مامایی، بهداشت و اتاق عمل 
 مدت زمان:      دقيقه مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :   دقيقه

 مدت زمان:     دقيقه

 مدت زمان :     دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 

 ششم  جلسه

 

 پرستاریکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:          پرستاریگروه آموزشی:                   پرستاری حضرت زینب)س(:   دانشکده

 20/2/1400 تاريخ ارائه درس : 00-99سال تحصيلي  :  

 14-16ساعت:                       دوشنبهروز:      داروشناسينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد: 2 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

  مسئول درس: دقيقه 40مدت کالس: 

 دکتر حق خواهمدرس :  1399تدوين/ بازنگری : بهمن ماه تاريخ 

 

 داروهای مورد استفاده در کنترل قند خون و ديابت عنوان جلسه :

 آشنایی با دسته های دارویی مورد استفاده در کنترل قند خون  هدف کلی جلسه :

  اهداف اختصاصی : 

 شناخت دسته های مختلف دارویی در کنترل قند خون 

 هر یک از دسته های دارویی مکانیسم 

 شناخت انواع انسولین و نکات هریک از آن ها 

 عوارض و منع مصرف های مهم در هر یک از دسته های دارویی 

   (         offlineروش آموزش :       مجازی   )

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  

 آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعالیت 

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقباَ

 منبع درس  :

 کاتزونگ 

 فارماکولوژی برای رشته های پرستاری، مامایی، بهداشت و اتاق عمل 
 مدت زمان:      دقيقه مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :   دقيقه

 مدت زمان:     دقيقه

 مدت زمان :     دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 هفتم جلسه

 

 پرستاریکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:          پرستاریگروه آموزشی:                   پرستاری حضرت زینب)س(:   دانشکده

 27/2/1400 تاريخ ارائه درس : 00-99سال تحصيلي  :  

 14-16ساعت:                          دوشنبهروز:      داروشناسينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد: 2 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

  مسئول درس: دقيقه 40مدت کالس: 

 دکتر نيک اقبالمدرس :  1399تاريخ تدوين/ بازنگری : بهمن ماه 

 

 ها NSAIDو  دارو های کورتيکواستروئيدی عنوان جلسه :

 دارو های کورتیکواستروئیدی و عوارض های آنهاآشنایی با انواع   هدف کلی جلسه :

  اهداف اختصاصی : 

  مکانیسم دارو های کورتیکواستروئیدیآشنایی با 

  کورتیکواستروئیدی دسته دارو هایکاربرد هریک از 

  کورتیکواستروئیدیعوارض و موارد منع مصرف دارو های 

  آشنایی با انواعNSAID ها 

  کاربرد و عوارضNSAID ها 

    (        offlineروش آموزش :       مجازی   )

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقباَ

 منبع درس  :
 فارماکولوژی کاتزونگ 

  های پرستاری، مامایی، بهداشت و اتاق عملفارماکولوژی برای رشته 
 مدت زمان:      دقيقه مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :   دقيقه

 مدت زمان:     دقيقه

 مدت زمان :     دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 شتمه جلسه

 

 پرستاریکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:          پرستاریگروه آموزشی:                   پرستاری حضرت زینب)س(:   دانشکده

 3/3/1400 تاريخ ارائه درس : 00-99سال تحصيلي  :  

 14-16ساعت:                         دوشنبهروز:      داروشناسينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد: 2 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

  مسئول درس: دقيقه 40مدت کالس: 

 دکتر حق خواهمدرس :  1399تاريخ تدوين/ بازنگری : بهمن ماه 

 

 سايکوزافسردگي و ضد ضد داروهای  عنوان جلسه :

 شناخت داروهای مورد استفاده در اختالل افسردگی  هدف کلی جلسه :

  اهداف اختصاصی : 
 

 شناخت دسته های دارویی مورد استقاده در افسردگی و سایکوز 

 آشنایی با داروهای هر دسته 

 شناخت مکانیسم هر یک از دسته های دارویی 

 عوارض و منع مصرف هر یک از دسته های دارویی 

     (       offlineآموزش :       مجازی   )روش 

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقباَ

 :منبع درس  

 کاتزونگ 

 فارماکولوژی برای رشته های پرستاری، مامایی، بهداشت و اتاق عمل 
 مدت زمان:      دقيقه مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :   دقيقه

 زمان:     دقيقهمدت 

 مدت زمان :     دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 نهم و دهم جلسه

 

 پرستاریکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:          پرستاریگروه آموزشی:                   پرستاری حضرت زینب)س(:   دانشکده

 17/3/1400و  10/3/1400 تاريخ ارائه درس : 00-99سال تحصيلي  :  

 14-16ساعت:                         روز:     دوشنبه داروشناسينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد: 2 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

  مسئول درس: دقيقه 40مدت کالس: 

 دکتر نيک اقبالمدرس :  1399تاريخ تدوين/ بازنگری : بهمن ماه 

 

   دارو های قلبي و ضد انعقاد ها عنوان جلسه :

  انواع دارو های قلبی و عروقی و ضد انعقاد هاآشنایی با   هدف کلی جلسه :

  اهداف اختصاصی : 
  دسته بندی دارو های قلبی و عرقی 

 دسته بندی دارو های ضد انعقاد 

 مکانیسم و کاربرد های دارو های قلبی و عروقی و ضد انعقاد ها 

  منع مصرف هریک از دارو هاعوارض و موارد 

 (           offlineروش آموزش :       مجازی   )

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. متعاقباَعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس  :
 فارماکولوژی کاتزونگ 

 فارماکولوژی برای رشته های پرستاری، مامایی، بهداشت و اتاق عمل 
 مدت زمان:      دقيقه مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :   دقيقه

 مدت زمان:     دقيقه

 مدت زمان :     دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 يازدهم جلسه

 

 پرستاریکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:          پرستاریگروه آموزشی:                   پرستاری حضرت زینب)س(:   دانشکده

 24/3/1400 تاريخ ارائه درس : 00-99سال تحصيلي  :  

 14-16ساعت:                          دوشنبهروز:      داروشناسينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد: 2 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

  مسئول درس: دقيقه 40مدت کالس: 

 دکتر حق خواهمدرس :  1399تاريخ تدوين/ بازنگری : بهمن ماه 

 

 داروهای ضد تشنج و ضد اضطراب   عنوان جلسه :

 آشنایی با داروهای مورد استفاده در صرع و اضطراب :  هدف کلی جلسه 

  اهداف اختصاصی : 
 آشنایی با دسته های دارویی مورد استفاده در صرع و اضطراب 

 شناخت داروهای موجود در هر دسته دارویی 

  دارویی هر دستهشناخت مکانیسم 

 شناخت عوارض و منع مصرف هر یک از دسته های دارویی 

 (           offlineروش آموزش :       مجازی   )

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  

 تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقباَ

 منبع درس  :

 کاتزونگ 

 فارماکولوژی برای رشته های پرستاری، مامایی، بهداشت و اتاق عمل 
 مدت زمان:      دقيقه مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :   دقيقه

 مدت زمان:     دقيقه

 مدت زمان :     دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دوازدهم جلسه

 

 پرستاریکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:          پرستاریگروه آموزشی:                   پرستاری حضرت زینب)س(:   دانشکده

 31/3/1400 تاريخ ارائه درس : 00-99سال تحصيلي  :  

 14-16ساعت:                          دوشنبهروز:      داروشناسينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد: 2 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

  مسئول درس: دقيقه 40مدت کالس: 

 دکتر نيک اقبالمدرس :  1399تدوين/ بازنگری : بهمن ماه  تاريخ

 

  داروهای بيهوشي و بي حس کننده های عمومي  عنوان جلسه :

 آشنایی با دارو های بیهوشی و بی حس کننده ها:   هدف کلی جلسه 

  اهداف اختصاصی : 
 انواع دارو های بیهوشی و بی حسی 

 آشنایی با مکانیسم هرکدام از دارو ها 

 کاربرد های هر یک از دارو ها 

   (         offlineروش آموزش :       مجازی   )

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. متعاقباَعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس  :
 فارماکولوژی کاتزونگ 

 فارماکولوژی برای رشته های پرستاری، مامایی، بهداشت و اتاق عمل 
 مدت زمان:      دقيقه مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :   دقيقه

 مدت زمان:     دقيقه

 مدت زمان :     دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جلسه سيزدهم

 

 پرستاریکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:          پرستاریگروه آموزشی:                   پرستاری حضرت زینب)س(:   دانشکده

 7/4/1400 تاريخ ارائه درس : 00-99سال تحصيلي  :  

 14-16ساعت:                      دوشنبهروز:      داروشناسينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد: 2 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

  مسئول درس: دقيقه 40مدت کالس: 

 مدرس :  1399تاريخ تدوين/ بازنگری : بهمن ماه 

 

 داروهای ضدپارکينسون و ضد آلزايمرعنوان جلسه : 

 شناخت داروهای مورد استفاده در پارکینسون و آلزایمر هدف کلی جلسه :

  اهداف اختصاصی : 

 شناخت دسته های دارويي مورد استفاده در پارکينسون و آلزليمر .1

 شناخت داروهای موجود در هر دسته دارويي .2

 دارويي هر دستهشناخت مکانيسم  .3

 شناخت عوارض و منع مصرف هر يک از دسته های دارويي .4

    (        offlineروش آموزش :       مجازی   )

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  

 تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقباَ

 منبع درس  :

 کاتزونگ 

 فارماکولوژی برای رشته های پرستاری، مامایی، بهداشت و اتاق عمل 
 مدت زمان:      دقيقه مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :   دقيقه

 مدت زمان:     دقيقه

 مدت زمان :     دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


