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  طرح درس نظري 

      98-99 اولنیمسال:                نظري واحد1 تعداد واحد:                    پیوسته مقطع: کارشناسی   رشته: بهداشت عمومی           فارماکولوژي            عنوان درس: 
                  سه شنبه روزکالس:          17/10/98پایان کالس: تاریخ     26/6/98 شروع کالس:تاریخ             نفر 30تعداد:          12کد درس:                            نداردپیش نیاز: 

    سانه آموزشی: اسالید/ پروژکتورر        روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی        )14( 25/10/98تاریخ امتحان:                         30/17-30/18ساعت کالس:
  دکتر میر دیلمی مدرس:           دانشکده علوم پزشکی         محل اجرا:

  شرح درس:

وارض داروها، ضد عفونی آنجایی که دانشجو باید با انواع و اشکال داروها و اثرات و عوارض آنها آشنا باشد، در این درس اشکال دارویی، استفاده بجا از دارو، عاز 
  کننده ها و روش اثر داروها در بدن انسان و کاربرد هاي مختلف داردها را فرا خواهد گرفت.

   :کلی هدف

  دانشجویان با بعضی داروها و تاثیر آنها بر بدن انسانآشنایی 

  :اهداف رفتاري

 داروها را بداند. بندي تقسیم دارو، دانشجو تعریف

 بدن را بیان نماید. در داروها تاثیر و پخش و جذب چگونگی دارویی و اشکال دارویی، دانشجو استانداردهاي

  را بداند. دارو نگهداري طریقه و دارو از نابجا دانشجو استفاده

  دارویی را آموزش ببیند. دارویی و عوارض مقاومت دارویی، دانشجو تداخالت

 امالح را بشناسد. و ها ویتامین ها، واکسن ها، دانشجو انواع سرم

 گوارش را آموزش ببیند. دستگاه دانشجو داروهاي

 بارداري را بشناسد. ضد خوردگی و داروهاي سرما ضد دانشجو داروهاي

 را آموزش ببیند. عروقی-قلبی داروهاي و خون فشار ضد داروهاي دانشجو

 دردها را بشناسد. ضد و ها مرکزي، مسکن اعصاب سیستم بر موثر دانشجو داروهاي

  ها را آشنا شود. ویروس ضد و انگل ضد قارچ، ضد ، ها باکتري ضد میکروبی، ضد دانشجو با داروهاي

  تدریس:  روش

ویدیو پروژکتور و کامپیوتر بر حسب نیاز  -اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرو
  تدریس خواهد شد.

اشته باشند و همچنین در رابطه با موضوع در هر جلسه از دانشجویان انتظار می رود که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شرکت فعال در بحث د
  درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.
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  روش ارزشیابی دانشجو:

  نمره                        16نمره                     آزمون پایان ترم:  4: آزمون میان ترم

  اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نماید.روز پس از اعمال نمره در سایت، دانشجو می تواند  5حداکثر 

  ی کیرد.تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و نتایج آن در اختیار مسئول درس قرار م

  سیاست ها و قوانین درس:

  الزامیست. رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه اي و حضور به موقع در کالس درس،

  منابع:

  کلینیکال فارماکولوژي، مباحث عمومی اولیه، آخرین انتشار

  تاریخ برگزاري جلسات:

جلس
  ه

  مدرس  اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ

1  26/6/98  30/18-30/17   دکتر میردیلمی  تعریف دارو، روش استفاده از دارو، تقسیم بندي داروها 

2  2/7/98  30/18-30/17  دکتر میردیلمی  هاي تهیه دارو، مراحل تهیه دارومنشا داروها، راه  

3  9/7/98  30/18-30/17  دکتر میردیلمی  استانداردهاي دارویی، اشکال دارویی، چگونگی جذب و پخش و تاثیر داروها در بدن 

4  16/7/98  30/18-30/17  دکتر میردیلمی  ها، آمپول ها)(شامل سوسپانسیون ها، شربت ها، قطره طریقه نگهداري دارو جا از دارو استفاده ناب 

5  23/7/98  30/18-30/17  دکتر میردیلمی  تداخالت دارویی، مقاومت دارویی، عوارض دارویی 

6  30/7/98  30/18-30/17  دکتر میردیلمی  سرم ها و داروهاي آنتی سپتیک، دیترجنت ها 

7  14/8/98  30/18-30/17 ها، ضد اسهال، ضد تهوع و استفراغ، ضد داروهاي دستگاه گوارش (ضد زخم معده و روده، مسهل  
 کرم، ضد دل پیچه)

 دکتر میردیلمی

8  21/8/98  30/18-30/17  دکتر میردیلمی  داروهاي ضد سرما خوردگی، ویتامین ها و امالح 

9  28/8/98  30/18-30/17  دکتر میردیلمی  آزمون میان ترم 

10  5/9/98  30/18-30/17  دکتر میردیلمی ها داروهاي ضد بارداري، واکسن ها و سرم 

11  12/9/98  30/18-30/17  دکتر میردیلمی عروقی و داروهاي مدر،-داروهاي ضد فشار خون و داروهاي قلبی 

12  19/9/98  30/18-30/17 بیهوش کننده، بیحس کننده  داروهاي موثر بر سیستم اعصاب مرکزي (خواب آور، آرامبخش، 
  موضعی)

 دکتر میردیلمی

13  26/9/98  30/18-30/17  دکتر میردیلمی  مسکن ها و ضد دردها 

14  3/10/98  30/18-30/17  دکتر میردیلمی  حشره کش ها و اسپري ها 

15  10/10/98  30/18-30/17 ضد قارچ، ضد انگل و ضد  داروهاي ضد میکروبی (شامل ضد باکتري ها به ویژه داروهاي ضد سل، 
  ویروس ها)

 دکتر میردیلمی

16  17/10/98  30/18-30/17  دکتر میردیلمی  جمع بندي 
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