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 واحد 2 تعداد واحد:  04 کد -داروشناسی  نام و کد درس: 

 ساعت( 34جلسه ) 17تعداد جلسات: 

 
 )آفالین( دقیقه 60-30: مدت هر جلسه

 دقیقه )آنالین( 60-90                      

 زمان : 

 فناوری اطالعات سالمت  :فراگیران - پیش نیاز: 

 جمشید تابش پور مشخصات استاد درس : 

   ساعات حضور :

 Tabeshpourj@gmail.com  الکترونیکی :پست  آدرس

 داروشناسي مقدمات و مباني با آشنايي  : کلیهدف 

 شود.آموزش داده مي ان، خطرات و عوارض آن هاداروهای مورد استفاده در درمان بیمار و گروه های اصلي دارويي در اين درسشرح درس: 

 تصاوير، از ستفادها بیشتر، يادگیری و کالسي مباحث در مشارکت برای دانشجويان تشويق پاسخ، و پرسش تدريس، و سخنرانيفعالیت استاد: 

 دانشجويان بیشتر يادگیری جهت

 قوانین کالس :
 اجباری بوده و در هر جلسه حضور و غیاب صورت می گیرد. های آنالین حضور و غیاب در کالس (1

 .تمامی کالس های آنالین طبق برنامه برگزار می گردد (2

غیبت غیر موجه و غیبت موجه در روزهای برگزاری آزمون به ترتیب موجب اختصاص نمره صفر و عدم محاسبه نمره در  (3

 ارزشیابی دانشجو می گردد.فرآیند 

 ها و قوانین درس در جلسه اول درسی اعالم می گردد. سرفصل مطالب و مراجع مورد استفاده و همینطور سیاست (4

 شرکت فعال در کالس و مشارکت در مباحث کالسيهای دانشجویان: وظایف و فعالیت

 امتحان پايان ترمو ترم  میانحضور فعال و پرسش و پاسخ در کالس، امتحان شیوه ارزشیابی )با تعیین میزان نمره هر آیتم(: 

 ويديو پروژکتور، کامپیوتر، تخته وايت برد و ماژيک وايت برد :آموزشی امکانات

 ارائه سخنراني توسط استاد با استفاده از ويديو پروژکتور و وايت برد همراه با پرسش و پاسخ از دانشجويان : آموزش روش

 چاپ آخرين کاتزونگ فارماکولوژی منابع:

 

mailto:Sarafana@varastegan.ac.irآدرس


 

 

 اهداف اختصاصی سرفصل مطالبعنوان    تاریخ ارائه جلسه

 :روددر پایان این جلسه از دانشجو انتظار می

1  
فارماکوکینیتک و  کلیات فارماکودینامیک

 داروها
 فارماکوکینتیک را شرح دهد وفارماکودينامیک  دانشجو بايد بتواند

 را شرح دهد دارو تجويز های راهاشکال دارويي و  دانشجو بايد بتواند اشکال دارویی و راه های تجویز دارو  2

 را شرح دهد التهاب و تب درد، ضد داروهای  دانشجو بايد بتواند داروهای ضد درد، تب و التهاب  3

4  
داروهای ضد درد مخدر و داروهای روان 

 گردان

را گردان  روان داروهای و مخدر درد ضد داروهای دانشجو بايد بتواند

 شرح دهد

5  
داروهای بیهوش کننده عمومی و داروهای بی 

 حس کننده موضعی

 حس بي داروهای و عمومي کننده بیهوش داروهای دانشجو بايد بتواند

 را شرح دهد موضعي کننده

 را شرح دهد آور خواب و اضطراب ضد داروهای دانشجو بايد بتواند داروهای ضد اضطراب و خواب آور   6

7  
 

 (1داروهای موثر بر سیستم عصبی اتونوم )

کولینرژیک و آنتی کولینرژیک را شرح  داروهای دانشجو باید بتواند

 دهد

آدرنرژیک و آنتی آدرنرژیک را شرح  داروهای دانشجو باید بتواند (2های موثر بر سیستم عصبی اتونوم )دارو  8

 دهد

 - میان ترمامتحان   9

 را شرح دهد عروقي – قلبي داروهای  دانشجو بايد بتواند (1) عروقی – قلبی داروهای  10

 را شرح دهد عروقي – قلبي داروهای  دانشجو بايد بتواند (2) عروقی – قلبی داروهای  11

 را شرح دهد گوارشي داروهای دانشجو بايد بتواند  گوارشیداروهای   12

 را شرح دهد تنفسي داروهای دانشجو بايد بتواند تنفسیداروهای   13

14  
آنتی بیوتیک ها، داروهای ضد قارچ، انگل و 

  ویروس

 يروسو و انگل قارچ، ضد داروهای ها، بیوتیک آنتي دانشجو بايد بتواند

 را شرح دهد

 دهد را شرح انسولین و ديابت ضد خوراکي داروهای دانشجو بايد بتواند داروهای خوراکی ضد دیابت و انسولین  15

 را شرح دهد انعقاد ضد و خونساز داروهای دانشجو بايد بتواند  خونساز و ضد انعقادداروهای   16

 را شرح دهد پوستي داروهای دانشجو بايد بتواند داروهای پوستی  17

  امتحان پایان ترم  18


