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  پرستاریدانشگاه علوم پزشكي جهرم ـ گروه 
 واحد 0تعداد واحد :  پرستاری فارماکولوژیکارآموزی نام درس : 

 زمان ارائه درس : یک ترم تحصیليمدت   پرستاریکارشناسي رشته و مقطع تحصیلي : 

 9/0011/ 01يال  01/1

 صبح 7-00سه شنبه و چهارشنبه ها 

خانم  ،یمنتصر يمحمدعل :استاد/ اساتید گروه 

 رحیميپور نوروز ، خانم  خانم،  يرمضانل هیسم

  آقای رحمانیان.،  سكینه رمضانلي، خانم 

 0011ماه مهر زمان اجرا :

   و فارماکولوژی ستاریپراصول و فنون پیشنیاز : 

 

 هدف نهایي دوره: 

تاريخ و امضاا  زشكا   ،زمان و بيمار صحيح  ز ، روش ،و) دارو ، د  در این دوره دانشجویان با اصول هفتگانه دارو درمـاني

نظا  ماد عوارض دارويا  را  را انجام دهند . روش های مختلف تجويش دارو آكنا كده  و قادر خواهند بود  تجويش كننده ( 

قدامات م بوط به اد. نواكنش های بدن نسبت به درمان داروي  را  توضيح ده حوه مقابله با آنها را بيان كند و و ن ق ار داده

باه بيماار  یبيمار ثبت نمايند و در صورت لشوم آموزش های لازم را در خصوص داروهای تجاويش هدر ز ونددارو درمان  را 

   ارائه نمايند .

 

 

 اهداف ویژه :

 ف اگي  زس از اتمام اين دوره قادر خواهد بود : 

 .اككال مختلف داروي  را نام بب د  -1

 .دوزهای مختلف ي  دارو را كناساي  كند  -2

 .با توجه به دستورات داروي  ، زمان تجويش داروها را مشخص كند  -3

 . انجام دهد و توضيح را  چارت داروي   و در كاردكس آنها ثبت  ، نحوه  PRNو  Statمفهوم دوز  -4

 .دهد و انجام را م حله به م حله توضيح ل دارو درمان  واص -5

 حوه كناساي  بيمار ) تعيين هويت ( را توضيح دهد.ن -6

 داروهای كايع را بيان كند.نام ژن ي   ونام تجاری  -7

و كا    ب ای انواع داروهاا) محاسبه مقدار دارو (  را  و تبديل واحدهای مختلف به يكديگ  ط يقه تناسب بستن -8

 . دهد انجام 

 . را توضيح دهد اهميت نگهداری زوكه ، ويال دارو ، زوكش داروها و زوكش س نگ ها در هنگام دارو درمان   -9

 .ك ايط خاص نگهداری داروها  در دمای اتاق و در يخچال را توضيح دهد  -11

 .دهد و انجام نحوه رعايت اصول است يليت  در هنگام تجويش دارو را ك    -11

وه جلوگي ی از اكتباهات داروي  را ك   داده و در صورت ب وز اكتباهات داروي  راهكارهای مناسب را ارائه نح  -12

 دهد. 
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و گاشارش  ب گه ثبات دارويا  ،ب  روی كاردكس ، كارت داروي  ) دستورات داروي  زشك  ( نحوه ثبت داروها   -14

 .دهد و انجام ز ستاری را ك  

 سبه كند. دوز داروهای خوراك  را محا -15

 دهد. و انجام روش های مختلف تجويش داروهای خوراك  را توضيح   -16

 .علت تجويش و يا عدم تجويش داروي  خاص را  با غذا و يا غذا های خاص توضيح دهند   -17

 .ها را ك   دهد آنداروهاي  كه بصورت زي  زبان  تجويش م  كوند را تشخيص و نحوه تجويش   -18

 به كند  . دوز داروهای تشريق  را محاس -19

 .اككال مختلف داروهای تشريق  ) آمپول ، ويال ، س نگ های از قبل آماده كده و ..... ( را تشخيص دهد   -21

 كند. و انجام اصول تشريق عضلان  را بيان   -21

 دهد.  و انجام اصول تشريق وريدی را توضيح  -22

 .دهد  نجامو ا اصول تشريق داروهای زي  جلدی ) داروی انسولين و هپارين (  را ك    -23

 .دهدتوضيح را ط ز محاسبه انسولين   -24

 .دهدتوضيح را   Regularو  NPHف ق انسولين   -25

 .كند و انجام بيان رادو نمونه انسولين همشمان  نحوه كشيدن   -26

 .دهد و انجام نحوه آماده سازی و بكارگي ی هپارين لاك را توضيح   -27

 .نحوه تجويش داروهای مختلف را كناساي  كند   -28

هاي  كه باعث تداخل داروي  م  كوند ) تضعيف اثا  ، تقويات اثا  ، حساسايت ، توقاف اثا  و  .... (  را  داروي  -29

 تشخيص دهد. 

 .دهد و انجام نحوه آماده سازی و تجويش داروهای مخدر و داروهای خاص را ك     -31

 .م  باكد را بيان كند دارو كه حاوی  یس م بيمار نحوه تنظيم   -31

 .دهد   و انجام توضيحرا   ی ها  و نبولايشر ط ز استفاده از اسپ  -32

 .دهد  و انجام توضيح را ط ز استفاده از زمادها  -33

 .دهد و انجام توضيح  قط ه های چشم  ، گوش و بين  ( را قط ه ها ) ط ز استفاده از  -34

 .دهد و انجام توضيح  كياف ها راط ز استفاده از   -35

 . دهدو انجام توضيح  ي دارونحوه تجويش ، مص ف و عوارض  طه با در رابو ني وهای كمك   آموزش به بيماراصول   -36

) عدم مص ف دارو ، مص ف بيش از حد دارو ، عاوارض دارويا  و راه های مختلف ب رس  واكنش بيمار به دارو را   -37

 .ك   دهد علائم بهبودی ( 

 

 روش و استراتژیهای تدریس : 

 -و ایجاد شرایط تمرین برای دانشجویان  رها به روش نمایش عملي پروسیج يتدریس این واحد درس

 ا مقاله خواهد بود.ی و ارائه کنفرانس -پرسش و پاسخ -بحث گروهي

 

 محل آموزش : 

 مدل دانشكده پرستاریو داروخانه بیمارستان های پیمانیه و استاد مطهری بخش های داخلي  و جراحي 
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 منابع درسي :

1- Kozier, B; Erb G. (2003). Fundamentals of Nursing. Concepts, process and 

practice. 7th ed. New York: Prentice Hall. 

اصول ز ستاری تيلور ت جمه افسانه افتخاری منش ) اعضای هيئت علم  دانشگاه علوم زشكك  كهيد بهشت  . چاا   -1

 . انتشارات بش ی . 1387اول /

 . انتشارات ب ای ف دا  .  1386تاليف دكت  كام ان قم ی ، چا  چهارم سال  بان  اطلاعات داروهای ژن ي  ، ت جمه و -2

  هی، مرضـ یمنتصـر ي، محمـد علـ یپرسـتار ينیبال یمهارت ها یدر کارآموز یو تفكر انتقاد نیتمر -3

 . 0391،  یمدبر ، چاپ اول : انتشارات بشر نی، شهره جواد پور ، دکتر محمد حس يکارگر جهرم

 

 نیكي : منابع الكترو

 نرم افزار داروهای ژنریک ایران  -0

 دانشكده پرستاری جهرم و لینک کارآموزی فارما ) لینک زیر  ( پورتال مرکز مهارتهای بالیني  -2
 G1927-download/36555-balini/fa/15/descList-http://fnm.jums.ac.ir//page 

 ) لینک زیر ( پورتال معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكي جهرم  -3
http://jums.ac.ir/Index.aspx?page_=download&order=list&lang=1&sub=

7&tempname=MoavenatFDO&PageIdF=1555&PageId=32718&isPopUp=F
alse&methodName=findparent 

 
 

 تكالیف دانشجو و نمره ارزشیابي:
 %11           رائه نماییددارویی را در بخش مربوطه ا کاردکس هایاست هر دانشجو موظف  -1

 %22                   کوئیز )تمرینات وتکالیف فصل ششم داروها (     -2
 %04                                       در آزمون كتبی وآسکی شركت -3
 log Bock         5%تکميل  -0

 %04   نمره فرم ارزشيابی تخصصی ) فعاليت در بخش (          -5

 %12                مره فرم ارزشیابی عمومی                                ن -6

                                                                                                        122          جمع:       
 

 مقررات : 
  02حد نمره قبولي : 

 پزشكي مي باشد.پرستاری و پیرااساس آیین نامه کل دانشكده ـ نمره حدنصاب قبولي بر 
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 و پیراپزشكي پرستاری دانشكده دانشگاه علوم پزشكي جهرم ـ 

  پرستاریشجویان کارشناسي داخلي و جراحي دانپرستاری در بخش های  فارماکولوژیفرم ارزیابي کارآموزی 

 محل کارآموزی:  نام و نام خانوادگي : 

 مدت کارآموزی :  دانشجوئي : شماره 

 تعداد روزهای غیبت: تاریخ شروع و پایان کارآموزی:
 موجه............   غیر موجه ..........   جبران شده .........   روز 

 نمره ارزیابي:  ساعت کارآموزی:

و جراحـي تنظـیم  این فرم به منظور ارزشیابي فعالیتهای بالیني دانشجویان طي یک ترم در بخش هـای داخلـي

 گردیده است. 

در ارتباط با اهداف آموزشي در بخش های مربوطـه  بخش دوممربوط به صفات عمومي دانشجویان و  بخش اول:

مي باشد که میزان دستیابي دانشجویان به اهداف فوق براساس امتیازات تعیین شده قابـل محاسـبه و ارزیـابي 

 است.

 و در محیط کارآموزی:مقررات  مربوط به نحوه فعالیت دانشج
 حضور منظم در محیط کارآموزی الزامي است و غیبت مجاز نمي باشد.   -0

 غیبت غیرموجه )حتي یک روز( نمره صفر منظور خواهد شد.در صورت  -2

حداکثر غیبت موجه دانشجو از محیط کارآموزی به ازای هر واحد یک روز مي باشد و دانشجو ملزم به جبـران  -3

 .استآن 

غیبت به علت بستری شدن در بیمارستان، زایمان، فوت اقوام درجه یک، حج تمتع، ازدواج بـا ارائـه فتـوک ي  -0

 سند ازدواج و بیماری موجه شناخته مي شود.

 

 تكالیف دانشجو و نمره ارزشیابي:
 %11           ارائه نمایید بررسی و  بخش مربوطهرا در  دوکاردکسداروهای است هر دانشجو موظف  -1

 %22                          (     فصل ششم داروهاکوئیز )تمرینات وتکالیف  -2
 %04                                       وآسکی كتبیدر آزمون  شركت -3
 log Bock        5%تکميل  -0

 %04   نمره فرم ارزشيابی تخصصی ) فعاليت در بخش (          -5

 %12                عمومی                                نمره فرم ارزشیابی  -6

                                                                                                        122          جمع:       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        مضاء دانشجو:ا:                                                          امضاء مربي
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 صفات عمومي

 شرح صفات  ردیف شرح صفات  ردیف

 وقت شناسي 0
 الف: همیشه به موقع در محل کارآموزی حاضر مي شود.

 کارآموزی حاضر مي شود. ب: اغلب به موقع در محل

 ج: گاهي به موقع در محل کارآموزی حاضر مي شود.

 د: بندرت در محل کارآموزی به موقع حاضر مي شود. 

 نظم و ترتیب در کارها 1
الف: کارها را همیشه با برنامه ریزی صـحیح و اغلـب بـدون 

 انجام مي دهد. سرپرستي

مـي  نجـامی صحیح ازب: با سرپرستي کارها را با برنامه ری

 دهد.

 ج: کارها را بدون برنامه ریزی به اتمام مي رساند.

 د: برنامه ریزی ندارد و کارش را ناتمام مي گذارد.

 وضعیت ظاهر 2
الف: همیشه با یونیفورم و پوشش اسـلامي مناسـب مـي 

 باشد.

ب: گاهي با یونیفورم نامناسب ولـي بـا پوشـش اسـلامي 

 مناسب مي باشد.

نامناسب ولي پوشش اسلامي مناسب  ج: اغلب با یونیفورم

 مي باشد.

د: به ندرت با یونیفورم و پوشـش اسـلامي مناسـب مـي 

 .باشد

 احساس مسئولیت  6
 الف: همیشه وظایف محوله را به طور کامل انجام مي دهد.

ب: اکثراً وظایف محوله را به طور کامل انجام مي دهـد و بـا 

مـورد  2رسـاند.)تذکر وظایف باقیمانده را نیز به اتمام مـي 

 تذکر(

ج: در قبال اغلب وظایف محوله احساس مسئولیت نداشته و 

 با تذکر به صورت ناقص انجام مي دهد.

د: در قبال اکثر وظایف محوله احساس مسـئولیت نداشـته و 

 توجه نمي کند. به تذکرات

 اعتماد به نفس 3
الف: همیشه با اعتماد به نفس داوطلب انجام دستورالعمل 

 ید است.های جد

ب: اغلب بدون اضطراب دستورالعمل هـای جدیـد را بـه 

 انجام مي رساند.

ج: در انجام دستورالعمل های جدید مضطرب به نظر مـي 

 رسد.

 د: در انجام همه امور مضطرب مي باشد.

 نحوه همكاری 7
الف: با دیگران به خوبي کار مي کنـد و داوطلـب کمـک، بـه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران   دیگ

 مي باشد.

مـي  ا با بي میلـي بـا دیگـران همكـاریب: در صورت تقاض

 نماید.

 ج: اغلب تقاضای همكاری با دیگران را نمي پذیرد.

 د: در صورت کار با دیگران همیشه مشكل ساز مي باشد.

 علاقه به کار 0
 محولــه را بــا علاقــه انجــام داده و مشــتاق الف:کارهــای

 یادگیری کارهای جدید است.

داده ولي علاقه مند به  ب: کارهای محوله را به خوبي انجام

 یادگیری کارهای جدید نیست.

مـي  وی اجبـار انجـامز رج: کارهای محوله را با تـذکر و ا

 دهد.

د: نسبت به انجام کارها در این بخش بـي علاقـه بـوده و 

 کارهای محوله را انجام نمي دهد.

 قدرت ابتكار و پیش بیني  1
ه مـي الف: در پیش بیني و حل مشكل از فكـر خـود اسـتفاد

 نماید.

 ب: اغلب اوقات قادر به پیش بیني و حل مشكل مي باشد.

 ج: به ندرت قادر به پیش بیني و حل مشكل مي باشد.

 د: اصولاً قادر به پیش بیني و حل مشكل نمي باشد.
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 صرفه جویي و مراقبت از وسایل 9
الف: همیشه به طور صحیح از وسایل استفاده نموده و پس 

 ناسب قرارمي دهد.از استفاده درمحل م

ب: اغلب به طور صحیح از وسایل استفاده نموده و پس از 

 مورد تذکر( 2استفاده در محل مناسب قرار مي دهد. )

ج: گاهي با بي توجهي اسراف نموده و باعث خراب شـدن 

 وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایل 

 مورد تذکر( 2مي شود. )

د: اکثراً با بي توجهي اسراف نموده و باعث خـراب شـدن 

 وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایل

 مورد و بیشتر( 3د. )مي گرد 

 نحوه گزارش 03
الف: گزارش مراقبت های پرستاری را دقیقـاً مـي نویسـد و 

ـــــــــــــــــــــان   شـــــــــــــــــــــفاهاً بی

 مي کند.

 ب: اغلب اوقات علائم و تغییرات مهم را گزارش مي دهد.

 ج: بندرت علائم و تغییرات مهم را گزارش مي دهد.

 د: علائم و تغییرات مهم را گزارش نمي کند.

 ول بهداشتي و ایمنيرعایت اص 01
الف: همیشه اصول ایمني را رعایت مي کند )بالا بودن نرده 

 تخت بیمار، کنترل عفونت(

 2ب: اغلب اصول بهداشتي و ایمني را رعایت مـي کنـد. )

 مورد تذکر(

ج: گاهي اصول بهداشـتي و ایمنـي را رعایـت مـي کنـد. 

 مورد تذکر(3)

 د: به اصول ایمني و بهداشتي بي توجه است.

 شرکت در کنفرانس، راند 00
 الف: همیشه فعالانه در فعالیت های گروهي شرکت مي کند.

 ب: اغلب در فعالیت های گروهي فعال است.

 ج: بندرت در فعالیت های گروهي شرکت مي کند.

 د: هیچ گاه در فعالیت های گروهي شرکت نمي کند.

 قدرت یادگیری 00
ه درك موضـوع الف: با یک مرتبه توضیح به خوبي قادر بـ

 است.

 بار بایستي تكرار شود تا درك نماید. 2ب: موضوع حداقل 

 ج: موضوع باید چندین بار تكرار گردد تا درك کند.

 د: بعد از چندین بار تكرار نیز موضوع را درك نمي کند.

 تصمیم متناسب در انتخاب اولویت ها 01
 الف: همیشه با در نظر گرفتن اولویت وظایفش را انجام مـي

 دهد.

ب: اغلب با در نظر گرفتن اولویت وظـایفش را انجـام مـي 

 دهد.

 ج: بندرت به طور صحیح اولویت ها را مشخص مي نماید.

د: قادر به انتخاب اولویت ها و اتخاذ تصـمیم مناسـب نمـي 

 باشد.

 انتقاد پذیری 02
الف: انتقادی را که به او مي شـود قبـول نمـوده و در رفـع 

 کند.اشتباه خود کوشش مي 

ب: انتقاد را قبول نموده ولي سعي برای از بین بردن عامل 

 انتقادی نمي کند.

ج: با اعتراض انتقادی را که به او مي شود قبول مي نمایـد 

 و سعي در از بین بردن عامل انتقادی نمي کند.

 د: به هیچ وجه حاضر به قبول اشكال خود نمي باشد.

 سرعت عمل 06
مان مناسب و به طور صحیح انجام الف: همیشه کارها را در ز

 مي دهد.

 ب: اکثراً کارها را کند ولي به طور صحیح انجام مي دهد.

ج: کارها را در زمان مناسب ولي با تكنیک غلـط انجـام مـي 

 دهد.

 انجام مي دهد.کارها را کند و با تكنیک غلط  د:

 

 صفات عمومي:

 است و به طریق زیر امتیاز بندی مي گردد: دراین قسمت صفات مورد نظر در چهار سطح شرح داده شده
 

 رصف نمره نمره                       د: 21/1نمره                 ج:  1/1نمره                   ب:  0الف: 
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 فارماکولوژیکارآموزی ارزشیابي اختصاصي 

 اهداف رفتاری
 عالي

2 

 خوب

1/0 

 متوسط

0 

 ضعیف

1/1 

 غیرقابل

 قبول

 صفر

مشاهده 

 نشد

-- 

       . كناساي  م  كندمختلف داروي  را و دوز های اككال  -1

       .كند  م  با توجه به دستورات داروي  ، زمان تجويش داروها را مشخص -3

چاارت  و در كااردكس آنهاا ثبات  ، نحاوه  PRNو  Statمفهوم دوز  -4

 . دهدم   توضيح را  داروي  

      

       .دهد م  له به م حله توضيح و انجام را م حل دارو درمان  واص -5

       .م  كند ) تعيين هويت ( صحيح را كناساي بيمار  -6

       .آكنا م  باكدداروهای نام ژن ي   ونام تجاری با  -7

) محاسابه مقادار  و تبديل واحدهای مختلف به يكاديگ  تناسب بستن -8

 . دهد مي انجام  ب ای انواع داروهادارو ( را 

      

اهميت نگهداری زوكه ، ويال دارو ، زوكش داروها و زوكش سا نگ هاا  -9

 . دهد م  را توضيح در هنگام دارو درمان  

      

م  ك ايط خاص نگهداری داروها  در دمای اتاق و در يخچال را توضيح  -11

 .دهد 

      

       .رعايت م  كند  را هااصول است يليت  در هنگام تجويش دارو -11

نحوه جلوگي ی از اكتباهات داروي  را كا   داده و در صاورت با وز  -12

 دهد.م  اكتباهات داروي  راهكارهای مناسب را ارائه 

      

ب  روی كاردكس ، كارت ) دستورات داروي  زشك  ( نحوه ثبت داروها  -13

 .دهدم    و انجام و گشارش ز ستاری را ك   ب گه ثبت داروي  ،داروي  

      

بنحاو صاحيح و روش های مختلف تجويش داروهای خوراك  را توضيح  -14

 دهد. م  انجام

      

داروهاي  كه بصورت زي  زبان  تجويش م  كاوند را تشاخيص و نحاوه  -15

 .دهد م  ها را ك   آنتجويش 

      

       م  دهد . انجام  بنحو صحيحتشريق عضلان  را  -16

       دهد. م   انجام بنحو صحيحيدی را اصول تشريق ور -17

بنحو اصول تشريق داروهای زي  جلدی ) داروی انسولين و هپارين (  را  -18

 .دهد م   انجام صحيح

      

ما   انجاامبنحاو صاحيح  رادو نمونه انسولين همشمان  نحوه كشيدن  -19

 دهد.

      

ما   انجاامحو صحيح بن سازی و بكارگي ی هپارين لاك را  نحوه آماده -21

 .دهد 

      

      داروي  هاي  كه باعث تداخل داروي  م  كوند ) تضعيف اث  ، تقويات  -21
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 دهد.  م  اث  ، حساسيت ، توقف اث  و  .... (  را تشخيص

 ونحوه آماده سازی و تجويش داروهای مخدر و داروهای خاص را كا    -22

 .دهد م  انجام  بنحو صحيح

 

      

       .كند م  م  باكد را بيان دارو كه حاوی  یس م بيمار نحوه تنظيم  -23

       .رعايت م  كند بنحو صحيحرا  استفاده از اسپ ی ها  و نبولايشر  اصول -24

       .رعايت م  كند  بنحو صحيح را استفاده از زمادها اصول -25

توضيح  بين  ( را قط ه های چشم  ، گوش و قط ه ها ) ط ز استفاده از -26

 .دهد م  و انجام 

      

       .بنحو صحيح رعايت م  كند كياف ها رااستفاده از  اصول -27

نحاوه تجاويش ،  در رابطه باا و ني وهای كمك   آموزش به بيماراصول  -28

 . دهدم  و انجام توضيح  ي دارومص ف و عوارض 

      

) عادم مصا ف دارو ، دارو را  راه های مختلف ب رس  واكنش بيمار به -29

 .دهد م  ك   مص ف بيش از حد دارو ، عوارض داروي  و علائم بهبودی ( 

      

 

 

 

 برنامه کوئیز )تمرینات وتکالیف فصل ششم داروها (

 شماره تمرینات تاریخ

91/8 /044 40-9 

42/8 /044 08-42 

42/8/044 24-01 

4/1/044 12-27 

7/1/044 944-12 

1/1/404 904-949 
 

 


