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 دانشکده پرستاری

داروشناسی اختصاصیدرس   طرح  

 

 دكتر زهره باديه پیمای جهرمی تدوين كننده:

 0011 شهريور

 

 واحد 5/0 تعداد واحد : داروشناسی اختصاصی نام درس :

-داخلی) كارشناسی ارشد پرستاریرشته و مقطع تحصیلی :  

  اول ترم -(جراحی

 واحد نظری 5/0وع واحد: ن

 هفته 03ارائه درس :  مدت زمان

 دكتر زهره باديه پیمای جهرمیمسئول درس: 

دكتر -دكتر آتش پور-اكبر دكتر اسالمی–دكتر حجت : همکار  دیاسات

 دهقانی

 زمان شروع و پايان :

02/6/0022-8/02/0022 

 8-02یکشنبه ها ساعت : نظری روز و ساعت كالس

كالس دانشجويان   -دانشکده پرستاری  محل آموزش: نداردپیشنیاز : 

 سوم طبقه  -0011ورودی   كارشناسی ارشد

 

 

 اهداف نهايی دوره

دانشجو به اثرات، تداخالت دارويی، عوارض، دوز مصرفی، احتیاطات پرستاری و فرايند آموزش مصرف سلط ت

 دارو به مددجو و خانواده

 

 : فراگیران قادر باشنداهداف اختصاصی دوره

 مروری بر اصول فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک داروها -

آشنایی و کاربرد و استفاده از داروها در اختالالت دستگاه های بدن )قلبی عروقی، تنفسی،   -

مرکزی و محیطی، سیستم آندوکرین،  گوارشی، کلیه و مجاری ادراری،  سیستم اعصاب 

 استخوان و مفاصل ، آنتی بیوتیک ها...(

 مداخالت و احتیاطات پرستاری در داروهای شیمی درمانی، رادیو داروها -

 چگونگی استفاده از تکنولوژی جدید در دارودرمانی -

 آموزش به مددجو و خانواده در باره مصرف صحیح داروها -

 ژانسآشنایی و کاربرد داروهای اور -

 آشنایی با نحوه نسخه نویسی و کاربرد داروهای قابل تجویز توسط پرستار -
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 جدول زمانبندی درس

ساعت تاريخ و  سرفصل مطالب

 ارائه

 منابع درسی  روش تدريس مدرس

 

 روش ارزشیابی امکانات مورد نیاز

 )تکوينی و پايانی(

مروری بر اصول 

فارماکوکینتیک و 

فارماکودینامیک 

 داروها

18/7/1011 
11 - 8 

 یکشنبه

دکتر 

 آتشپور

 با یتعامل یسخنران

 دياسال شينما

بر اساس منابع گنجانده 

شددده در طددرس درس و  

ساير مندابع پیشدنهادی   

 استاد 

 -وتریكدددددددددام 

 -وپروژكتوريديددددو

 بورد تيواو  کيماژ

پرسش و پاسدخ در  

 كوئیز-حین تدريس

 آزمون پايان ترم 

چگونگی استفاده از 

ر تکنولوژی جدید د

 دارودرمانی

25/7/1011 
11 - 8 

 یکشنبه

دکتر 

 آتشپور

 با یتعامل یسخنران

 دياسال شينما

پرسش و پاسدخ در   " "

 ، كوئیزحین تدريس

 ارايه تکالیف -

 آزمون پايان ترم-

       رسمییل تعط

 کاربرد،، آشنایی 

 احتیاطات ، مداخالت

 به آموزش و پرستاری

  وردم در مددجو

مورد  داروهای 

استفاده در اختالالت  

 سیستم گوارشی

9/8/1011 
 

11 - 8 

 یکشنبه

دکتر 

 دهقانی

 یلتعام یسخنران

 دياسال شينمابا

 

 -وتریكام  "

 -وپروژكتوريديو

 بورد تيواو  کيماژ

پرسش و پاسخ در -

 ،كوئیزحین تدريس

 لیفارايه تکا -

 آزمون پايان ترم-

 کاربرد،، آشنایی 

 احتیاطات ، مداخالت

 به آموزش و پرستاری

  مورد در مددجو

مورد  داروهای 

استفاده در اختالالت  

 اندوکرین سیستم

16/8/1011 
 

11 - 8 

 یکشنبه

دکتر 

 دهقانی

 یتعامل یسخنران

 دياسال شينمابا

كنفرانس  هيارا -

كالسی مرتبط با 

 (0) دانشجو موضوع

پرسش و پاسخ در - " "

 ، كوئیزحین تدريس

 ارايه تکالیف -

 آزمون پايان ترم-

 کاربرد،، آشنایی 

 احتیاطات ، مداخالت

 به آموزش و پرستاری

  مورد در مددجو

مورد  داروهای 

استفاده در اختالالت  

 تنفسی سیستم

23/8/1011 
 

11 - 8 

 یکشنبه

دکتر 

 اسالمی

 یتعامل یسخنران

 دياسال شينمابا

كنفدددرانس  هيدددارا -

كالسددی مددرتبط بددا   

 (2) دانشجو موضوع

 

پرسش و پاسدخ در   " "

 ، كوئیزحین تدريس

 ارايه تکالیف -

 آزمون پايان ترم-

 کاربرد،، آشنایی

 احتیاطات ، مداخالت

 به آموزش و پرستاری

  مورد در مددجو

مورد استفاده  داروهای

 در اختالالت  سیستم

31/8/1011 
11 - 8 

 یکشنبه

دکتر 

 اسالمی

 یتعدددامل یسدددخنران

 -دياسددال  شينمددا با

كنفرانس كالسی  هيارا

 مددرتبط بددا موضددوع 

 (3) دانشجو

 

 -وتریكام  

 -وپروژكتوريديو

 بورد تيوا کيماژ

پرسش و پاسدخ در  

 ، كوئیزحین تدريس

 ارايه تکالیف -

 آزمون پايان ترم-
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 کلیه و مجاری ادراری

 ،مداخالت کاربرد،

 و پرستاری احتیاطات

 در مددجو به آموزش

 مربوط داروهای مورد

سیستم  اختالالت به

 استخوان و مفاصل 

7/9/1011 
 

11 - 8 

 یکشنبه

دکتر 

 آتشپور

 یتعامل یسخنران

 -دياسال شينمابا

كنفرانس كالسی  هيارا

 مرتبط با موضوع

 (0دانشجو )

 

 

 
" 

 

 

پرسش و پاسدخ در  

 حین تدريس

 ارايه تکالیف -

 پايان ترم آزمون-

 کاربرد،آشنایی، 

 احتیاطات ،مداخالت

 به آموزش و پرستاری

  مورد در مددجو

، درد ضد داروهای

)نارکوتیک یدهائاپیو

 داروهای ها(،

و ضد  ضدالتهاب

 حساسیت

10/9/1011 
 

11 - 8 

 یکشنبه

دکتر 

 آتشپور

 یتعامل یسخنران

 -دياسال شينمابا

كنفرانس كالسی  هيارا

 مرتبط با موضوع

 (5دانشجو )

 

پرسش و پاسدخ در   " "

 ، كوئیزحین تدريس

 ارايه تکالیف -

 آزمون پايان ترم-

 کاربرد،، آشنایی

 احتیاطات ،مداخالت

 به آموزش و پرستاری

  مورد در مددجو

مورد استفاده داروهای 

 در اختالالت سیستم

عصاب محیطی و ا

 مرکزی

21/9/1011 
 

11 - 8 

 یکشنبه

دکتر 

بادیه 

 پیما

 یتعامل یسخنران -

 دياسال شينمابا

كنفرانس  هيارا -

كالسی مرتبط با 

 (6دانشجو ) موضوع

ر اساس منابع گنجانده ب

شده در طرس درس و 

 یشنهادیمنابع پ ريسا

 استاد مربوطه

پرسش و پاسخ در - "

 ، كوئیزحین تدريس

 ، ارايه تکالیف -

 آزمون پايان ترم-

 ،مداخالت کاربرد،

 و پرستاری احتیاطات

در   مددجو به آموزش

مورد آنتی بیوتیک ها 

و دیگر مواد ضد 

 عفونت

82/9/1011 
 

11 - 8 

 یکشنبه

دکتر 

بادیه 

 پیما

 ابد  یتعدامل  یسخنران

 دياسال شينما

كنفدددرانس  هيدددارا -

كالسددی مددرتبط بددا   

 (7دانشجو ) موضوع

ر اساس منابع گنجانده ب

شده در طرس درس و 

 یشنهادیمنابع پ ريسا

 استاد مربوطه

پرسش و پاسدخ در   

 ، كوئیزدريسحین ت

 ارايه تکالیف -

 آزمون پايان ترم-

 کاربرد،، آشنایی

 احتیاطات ،مداخالت

 و پرستاری

 در مددجو به آموزش 

مورد  داروهای   مورد

استفاده در اختالالت 

 م قلبی عروقیسیست

5/11/1011 
 

11 - 8 

 یکشنبه

دکتر 

 حجت

 یتعامل یسخنران

 دياسال شينمابا

كنفرانس  هيارا -

كالسی مرتبط با 

 (8دانشجو ) موضوع

ر اساس منابع گنجانده ب

شده در طرس درس و 

 یشنهادیمنابع پ ريسا

 استاد مربوطه

پرسش و پاسدخ در   "

 ، كوئیزحین تدريس

 ارايه تکالیف -

 آزمون پايان ترم-
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مداخالت و احتیاطات 

پرستاری در داروهای 

شیمی درمانی، رادیو 

 داروها

12/11/1011 
 

11 - 8 

 یکشنبه

 دکتر

 حجت

 بدا  یتعدامل  یسخنران

 هيارا - دياسال شينما

كنفدددرانس كالسدددی 

 مددرتبط بددا موضددوع 

 (9دانشجو )

 

ر اساس منابع گنجانده ب

شده در طرس درس و 

 یشنهادیمنابع پ ريسا

 استاد مربوطه

 -وتریكام 

 -وپروژكتوريديو

 بورد تيوا کيماژ

پرسش و پاسدخ در  

 ، كوئیزحین تدريس

 ارايه تکالیف -

 آزمون پايان ترم-

آشنایی با نحوه نسخه 

نویسی و کاربرد داروها 

در بخش های اورژانس 

-و مراقبت های ویژه

آشنایی با روش نسخه 

نویسی داروهای قابل 

 تجویز توسط پرستار

19/11/1011 
 

11 - 8 

 یکشنبه

دکتر 

 حجت

 یلتعام یسخنران

 دياسال شينمابا

 

ر اساس منابع گنجانده ب

شده در طرس درس و 

 یشنهادیمنابع پ ريسا

 استاد مربوطه

پرسش و پاسدخ در   

 حین تدريس

 ارايه تکالیف -

 آزمون پايان ترم-
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 : نحوه ارزشيابي

 نمره 0کنفرانس کالسي بر اساس موضوعات مشخص شده:  ارائه



 

5 

 

5 

مقاله علمي اصيل و معتبر )انگليسي( توسط هر دانشجو همراه با بيب کارت و خالصه  ودارایه 

 نمره 3ثبت در سامانه نوید: 

 نمره 0: های کالسي و مشارکت در بحث  حضور فعال در کالس ها

 نمره 00 پایان ترم:آزمون 

 

 توسط دانشجویان:بيب کارت ارائه مقاله 

 : سيستم اعصاب و سيستم استخوان و مفاصل(0دانشجو )

 : سيستم آندوکرین و آنتي بيوتيک ها(0) دانشجو

 رد و ضدالتهاب د: سيستم تنفسي و داروهای ضد(3) دانشجو

 ری ادراریسيستم قلبي و عروقي و سيستم کليه و مجا :(0) دانشجو

 آنتي بيوتيک هاو  وارشيگ: سيستم (5دانشجو )

 اروهای شيمي درمانيدو سيستم قلبي و عروقي : (6) دانشجو

 رادیو داروهاو سيستم اعصاب : (7) دانشجو

 نفسيتو سيستم  ندوکریناسيستم  :(8) دانشجو

 و داروهای شيمي درماني ری ادراریسيستم کليه و مجا :(9) دانشجو

 

 از دانشجويان انتظار می رودمقررات : 
 د.نزير بنای علمی مناسب جهت فراگیری مطالب مورد تدريس را كسب نماي -0

 گسترش دهند.كتب و مقاالت معتبر با استفاده از بحث های مطرس شده، معلومات خود را از طريق مطالعات  - 2

 ته های پژوهشی را مورد استفاده قرار داده و استناد صحیح به اين منابعدر تهیه تکالیف خود منابع جديد علمی و ياف - 3

 داشته باشند.

 مسئولیت يادگیری هر چه بیشتر خود را به عهده گرفته و تحت نظر استادان مربوطه برنامه های آموزشی خود را دنبال - 0

 نمايند.

 ر يافته و در بحث های علمی شركت موثر داشتهبه طور مداوم، منظم و مرتب بدون غیبت در كالس های درس حضو - 5

 باشند.

 شركت كنند. تکالیف خود را در زمان های تعیین شده ارائه نموده و با آمادگی كامل در جلسات آزمون پايان ترم - 6

امه در آيین نمطروحه بیش از حد مجاز موجه در صورتی كه غیبت  دانشجويان حق غیبت در كالس های درس را ندارند. – 7

درس  اشد نمره صفر برای داشته بغیبت غیر موجه دانشجو حتی يک باشد واحد درسی حذف می شود.چنانچه آموزشی 

 منظور خواهد شد.

 می باشد. 00در اين درس نمره قبولی  نصاب حد -8
 

 من اهلل توفیق


