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  طرح درس نظري 

                   98- 99اولنیمسال:              1396ورودي :      مقطع: کارشناسی          هوشبريرشته:               واحدنظري2تعداد واحد:     داروشناسی تخصصی عنوان درس: 
     15/10/98پایان کالس:      23/6/98شروع کالس:       14-15:30ساعت کالس:       شنبه  یکروزکالس:               داروشناسی پایه پیش نیاز:               27کددرس:

        علوم پزشکی محل اجرا: دانشکده   رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور                روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی      )11(ساعت3/11/98تاریخ امتحان:      نفر24تعداد:
 h_hojjati1362@yahoo.comول درس دکتر حمید حجتی ئمس   

درمانی بیماري هاي عضالنی دانشجو قادر خواهد بود معنی بیماري و سالمتی را بیان کند، نشانه ها، تظاهرات بالینی و روش هاي تشخیصی و  شرح درس
  اسکلتی،  کلیوي و ادراري، غدد و هورمونی، چشم وگوش و اختالالت تغذیه اي را بیان نماید.

  هدف کلی

  دانشجو با داروهاي تخصصی و کاربرد بالینی آن آشناگردد.

  اهداف رفتاري

  دانشجو تفاوت داروهاي ضد جنون نسل قدیم و جدید را بیان نماید.

  داروهاي ضد اضطراب و کاربرد آن را شرح دهد.دانشجو 

  دانشجوبا انواع داروهاي ضد افسردگی آشنا شود

  دانشجوبا داروهاي ضد تشنج و اختالل خلق اشناگردد.

  دانشجو با داروهاي کاربردي در زنان و مامایی اشنا شود.

  د.دانشجو با اصول تزریق خون و داروهاي کاربردي درتاالسمی و هموفیلی اشناگرد

  دانشجو با انواع تداخالت دارویی اشناگردد

 دانشجو با انوع سرم ها اشنا شود

  دانشجو با داورهاي بیماري هاي داخلی اشنا شود.

  دانشجو با داورهاي ترالی اورژانس اشنا گردد.

  دانشجو با داروهاي احیاي قلبی ریوي اشنا گردد.

  دانشجو با داروهاي ضد درد و مخدر اشنا گردد

  با داروهاي بیهوشی اشنا شود.دانشجو 
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روش   اهداف رفتاري  جلسه  تاریخ
  تدریس

وسایل 
  موردنیاز

  مدرس  حیطه   ارزیابی

سخنرانی   دانشجو داروهاي ضد اضطراب و ضد تشنج و خلق را شرح دهد  1  24/6/98
  بحث گروهی

  دکتر حجتی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید

سخنرانی   نسل جدیدوقدیم اشناگردد دانشجوبا داورهاي ضد جنون  2  31/6/98
  بحث گروهی

  دکتر حجتی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید

سخنرانی   و دارهاي ضد افسردگی را با کاربردان شرح دهدجدانش  3  7/7/98
  بحث گروهی

  دکتر حجتی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید

14/7/98 

  
سخنرانی   نسل جدیدوقدیم اشناگردد دانشجوبا داورهاي ضد جنون  4

  بحث گروهی
  دکتر حجتی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید

21/7/98  
18-16  

  تداخالت دارویی اشنا گردددانشجوبا نحوه مصاحبه دوز دارو و   6و5
  

سخنرانی 
  بحث گروهی

  استادممشلی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید

  داخلی و کاربردان اشناگردددانشجوبا داروهاي بیماري هاي   7  28/8/98
 

سخنرانی 
  بحث گروهی

  دکتر رفعتی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید

سخنرانی   دانشجو با داروهاي کاربردي در زنان و زایمان اشنا گردد  8  12/8/98
  بحث گروهی

  استادعلیجانی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید

وداروهاي بخش  دانشجو با فراورده هاي خونی و تزریق خون   9  19/8/96
  آشناگرددتاالسمی و هموفیلی 

سخنرانی 
  بحث گروهی

  استادملکی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید

دانشجو با داروهاي ترالی اورزانس و داروهاي کاربردي در احیا   10  26/8/98
  اشناگردد

سخنرانی 
  بحث گروهی

  استادممشلی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید

سخنرانی   دانشجوبا داروهاي موثر بر دستگاه قلب و کاربردان آشنا گردد  12  3/9/98
  بحث گروهی

  استاد اسماعیل پور  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید

  دانشجو با خطاهاي رایج و داروهاي هاي مشابه اشنا گردد  13  10/9/98
  

سخنرانی و 
  بحث

سخنرانی بحث 
  گروهی

پروژکتور/ا
  سالید

پرسش 
  پاسخ

  گروه پرستاري

سخنرانی و   دانشجو با انواع سرم ها و سرم تراپی و محاسبه آن آشناگردد  14  17/9/98
  بحث

سخنرانی بحث 
  گروهی

پروژکتور/ا
  سالید

پرسش 
  پاسخ

  استادملکی

  دانشجو مرروي بر داروي هاي بیهوشی نماید.  15  24/9/98
  داروهاي شل کننده عضالنی آشنا شود. دانشجوباگازهاي بیهوشی و

سخنرانی 
  بحث گروهی

سخنرانی بحث 
  گروهی

پروژکتور/ا
  سالید

پرسش 
  پاسخ

  دکتر اکبري

سخنرانی   داننشجو با انوع داروهاي مخدر و ضد دردها اشناگردد  16  1/10/98
  بحث گروهی

سخنرانی بحث 
  گروهی

پروژکتور/ا
  سالید

پرسش 
  پاسخ

  دکتر اکبري

سخنرانی و   دانشجو با داروهاي جدید بیهوشی آشنا گردد  17  8/10/98
  بحث

سخنرانی بحث 
  گروهی

پروژکتور/ا
  سالید

پرسش 
  پاسخ

  دکتر اکبري

  دانشجو با داروهاي بیهوشی و عوارض  آن آشنا گردد  17  15/10/98
  میان ترم

سخنرانی و 
  بحث

سخنرانی بحث 
  گروهی

پروژکتور/ا
  سالید

پرسش 
  پاسخ

  دکتر اکبري

  ارزشیابی دانشجوروش 

 )نمره 16(ارزشیابی پایانی                                   ) نمره4(  میان ترم 
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