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 آشنايي دانشجويان با خانواده هاي مختلف دارويي، اثرات فارماكولوژيك انها، مكانيسم اثر داروها، عوارض جانبي داروها،: هدف كلي

 ف توجهات خاص وها، همچنين شناخت و يادگيري دقيقمواردمصرف باليني داروها به منظور كسب مهارت در به كار بردن دار

 پرستاري در مورد هر خانواده دارويي، و آموزش به بيمار در خصوص داروهاي مصرف شده و كسب توانايي در به كارگيري  

 تدابير الزم در جهت حفاظت از بيمار در مقابل عوارض احتمالي دارو مدنظر قرار گيرد

 

 :اهداف ويژه عيني

 :ير انتظار مي رود كه پس از پايان ترم بتوانداز فراگ

 اصطالح دارو، گيرنده، و جايگاه گيرنده را تعريف كند-

 اصول فارماكوكنتيك و فارماكوديناميك را شرح دهد -

 تفاوت فارماكوكنيتيك و فارماكوديناميك توضيح دهد-

 راه هاي تجويز و دفع داروها را نام ببرد -

 ابوليسم داروهاي ديگر را مهار مي كندسه دارو نام ببرد كه مت -

 تاثير مصرف سيگار ، بيماري كبدي و بيماري كليوي را بر حذف داروها شرح دهد -

 چهار گروه اصلي داروهاي ضد فشارخون را نام ببريد و مثال هايي از داروهاي هر گروه ارائه دهيد -

 دهيدپاسخ هاي جبراني مربوط به هريك از گروه هاي اصلي را شرح  -

 چهار مكانيسم اثر داروهاي گشادكننده عروق را توضيح دهيد -

 شيوه هاي درمان و اهداف داروها در تسكين درد آنژين را بيان كنيد -

 اثرات درماني و عوارض جانبي نيترات ها ، مسدود كننده هاي بتا و مسدود كنندهاي كانال كلسيم موثرتر از هريك از اين داروها به  -



 باشد تنهايي مي

 راهبردها و گروه هاي دارويي اصلي در درمان نارسايي حاد و مزمن قلب را نام ببريد-

 ض قلبي ديژيتال را شرح دهيدماهيت و مكانيسم عوار -

 در هر يك از چهارگروه اصلي داروهاي ضدآريتمي، دو يا سه دارو را نام ببريد -

 را ذكر كنيد( ضد آريتمي )عوارض اصلي اين داروها  -

 پنج نوع اصلي ديورتيك ها را نام ببريد و محل اثر آنها را مشخص كنيد -

 عوارض مسموميت حاد ومزمن آهن را توضيح دهيد -

 سه گروه اصلي داروهاي ضد انعقاد را نام ببريد و كاربرد آنها را در ترومبوزهاي وريدي و شرياني مقايسه كنيد -

 ا را شرح دهيدسه نوع داروي ضد انعقاد و مكانيسم اثر آنه -

 را مقايسه كنيدهاي باليني و سميت داروهاي ضد پالكت فارماكوكنتيك، كاربرد -

 پنج گروه اصلي داروهايي كه براي درمان هيپرليپيدمي به كارمي روند و مكانيسم اثر تاثير بر غلظت ليپيد سرم و عوارض جانبي  -

 آنها را شرح دهيد

 ز داروهاي خوراكي ضد ديابت را شرح دهيدمكانيسم اثر و سميت چهار گروه اصلي ا

 و متابوليت هاي فعال آن را با هم مقايسه كنيد Dاستفاده هاي باليني و اشكال اصلي ويتامين 

 آنتي بيوتيكها را از نظر ساختماني و مكانيسم بيان نماييد

 طيف اثر هر دسته از آنتي بيوتيكها و كاربرد باليني آنها را توضيح دهيد

 نواع مقاومت هاي ميكروبي نسبت به انتي بيوتيكها را بيان نماييدمكانيسم ا

 عوارض جانبي و تداخالت مهم و شايع هر دسته از آنتي بيوتيكها را بيان نماييد

 

 

 

 :روش هاي تدريس

 پرسش و پاسخ،سخنراني، بحث گروهي

 

 POWER POINTكتاب ، رايانه ، وايت برد، :مواد آموزشي

 



 :دانشجووظايف و تكاليف 

 سعي در گسترش معلومات از طريق مطالعات كتابخانه اي

 بطور مداوم و مرتب در كالس حضور و در مباحث كالس شركت نمايد

 در تاريخ مقرر تكاليف درسي را ارائه نمايد ودر جلسه امتحان حضور يابد

 داراي زير بناي علمي مناسب جهت فراگيري مطالب مورد تدريس باشد

 و اقدام به رفع اشكال و يا رفع ابهام احتمالي در مورد مباحث و نكات تدريس شده  و يا مرتبط با موضوعات درس مراجعه به مدرس

 :ارزشيابي

امتحان ميان ترم، امتحان پايان ترم كه به صورت تستي ، تشريحي  ميزان مشاركت در بحث هاي كالسي، حضور فعال در كالس،

 برگزار مي شود

 :منابع

 ژي كاتزونگ و ترور،ترجمه حسين خليلي،محسن ارجمند،انتشارات ارجمند، كاتزونگ،فارماكولو.ور، برترام جتر.آنتوني جي 

 1131چاپ اول ، 

 

 


