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 بنام خذا
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  هذف کلی درس:

 هَارد هصرف، اشکبل دارٍیی، ػَارض ٍ تذاخالت آًتی بیَتیک ّبآشٌبیی بب 

 

 جلسه یک هذف( اهذاف کلی جلسات: ) جهت هر

 کرٍلیذّبآشٌبیی بب هَارد هصرف، اشکبل دارٍیی، ػَارض ٍ تذاخالت هب .1

 پٌی ظیلیي ّبآشٌبیی بب هَارد هصرف، اشکبل دارٍیی، ػَارض ٍ تذاخالت  .2

 ظپَرى ّبظفبلَآشٌبیی بب هَارد هصرف، اشکبل دارٍیی، ػَارض ٍ تذاخالت  .3

 تتراظبیکلیي ّبآشٌبیی بب هَارد هصرف، اشکبل دارٍیی، ػَارض ٍ تذاخالت  .4

 ّبظَلفًَبهیذت آشٌبیی بب هَارد هصرف، اشکبل دارٍیی، ػَارض ٍ تذاخال .5

 ضذ قبرچ پلی اىآشٌبیی بب هَارد هصرف، اشکبل دارٍیی، ػَارض ٍ تذاخالت  .6

 تری ازٍلی ضذ قبرچ آشٌبیی بب هَارد هصرف، اشکبل دارٍیی، ػَارض ٍ تذاخالت .7

 ضذ قبرچ ایویذازٍلیآشٌبیی بب هَارد هصرف، اشکبل دارٍیی، ػَارض ٍ تذاخالت  .8

 ضذ ٍیرٍض ایذزیی، ػَارض ٍ تذاخالت آشٌبیی بب هَارد هصرف، اشکبل دارٍ .9

ضذ ٍیرٍض هْبر کٌٌذُ ریَرض  آشٌبیی بب هَارد هصرف، اشکبل دارٍیی، ػَارض ٍ تذاخالت .11

  تراًعکریپتبز

 داروسازیهخاطباى: دانطجویاى                                    کارورزی داروخانهػنواى درس: 

 (20- 21ضنبه ها )دوسواالت فراگیر: ساػت پاسخگویی به                                                            تؼذاد و نوع واحذ: 

 ارائِ دٌّذُ طرح درض: دکتر یلذا شکَّی ًیب                                                            ًذارد: پیص نیاز

  یلذا ضکوهی نیادکتر هذرس:                                    ضنبه هاضنبه ها، چهارزهاى ارائه درس: 
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 ضذ ٍیرٍض هْبر کٌٌذُ پرٍتئبز آشٌبیی بب هَارد هصرف، اشکبل دارٍیی، ػَارض ٍ تذاخالت .11

 ضذ ٍیرٍض ّرپطت آشٌبیی بب هَارد هصرف، اشکبل دارٍیی، ػَارض ٍ تذاخال .12

 ضذ ّپبتیتآشٌبیی بب هَارد هصرف، اشکبل دارٍیی، ػَارض ٍ تذاخالت  .13

 ضذ ٍیرٍض آًفَالًساآشٌبیی بب هَارد هصرف، اشکبل دارٍیی، ػَارض ٍ تذاخالت  .14

 ضذ پرٍتَزٍآآشٌبیی بب هَارد هصرف، اشکبل دارٍیی، ػَارض ٍ تذاخالت  .15

 ضذ کرمتذاخالت  آشٌبیی بب هَارد هصرف، اشکبل دارٍیی، ػَارض ٍ .16

 آشٌبیی بب هصبرف، دٍزاش ٍ ػَارض دارٍّبی گیبّی هَثر بر بیوبری ّبی تٌفعی .17

 آشٌبیی بب هصبرف، دٍزاش ٍ ػَارض دارٍّبی گیبّی هَثر بر بیوبری ّبی گَارشی .18

 آشٌبیی بب هصبرف، دٍزاش ٍ ػَارض دارٍّبی گیبّی هَثر بر بیوبری ّبی ارٍلَشی .19

 ارض دارٍّبی گیبّی هَثر بر بیوبری ّبی پَظتیآشٌبیی بب هصبرف، دٍزاش ٍ ػَ .21

 آشٌبیی بب هصبرف، دٍزاش ٍ ػَارض دارٍّبی گیبّی هَثر بر بیوبری ّبی اطفبل .21

 

 اهذاف ویژه رفتاری به تفکیک اهذاف کلی هر جلسه

 جلسه اول
 هبکرٍلیذّب تذاخالت ٍ ػَارض دارٍیی، اشکبل هصرف، هَارد بب آشٌبیی: ّذف کلی

 بَد خَاّذ قبدربیبى ایي جلعِ داًشجَ در پاّذاف ٍیصُ: 

 هبکرٍلیذّب را تَضیح دّذ. تذاخالت ٍ ػَارض دارٍیی، اشکبل هصرف، هَارد -1-1

 

 جلسه دوم
 ّب ظیلیي پٌی تذاخالت ٍ ػَارض دارٍیی، اشکبل هصرف، هَارد بب آشٌبیی: کلی ّذف

 بَد خَاّذ قبدر داًشجَ پبیبى در: ٍیصُ اّذاف

 دّذ. پبظخ ظؤاالت بِ ٍ دّذ تَضیح لقب جلعِ هطبلب هَرد در -2-1

 ّب را تَضیح دّذ. ظیلیي پٌی تذاخالت ٍ ػَارض دارٍیی، اشکبل هصرف، هَارد -2-2

 

 جلسه سوم
 ّب ظفبلَظپَرى تذاخالت ٍ ػَارض دارٍیی، اشکبل هصرف، هَارد بب آشٌبییّذف کلی: 
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 اّذاف ٍیصُ: در پبیبى داًشجَ قبدر خَاّذ بَد

 دّذ. پبظخ ظؤاالت بِ ٍ دّذ تَضیح قبل لعِج هطبلب هَرد در -3-1

 را تَضیح دّذ.ّب  ظفبلَظپَرى تذاخالت ٍ ػَارض دارٍیی، اشکبل هصرف، هَارد -3-2

 

 جلسه چهارم
 ّب تتراظبیکلیي تذاخالت ٍ ػَارض دارٍیی، اشکبل هصرف، هَارد بب آشٌبییّذف کلی: 

 اّذاف ٍیصُ: در پبیبى داًشجَ قبدر خَاّذ بَد

 .دّذ پبظخ ظؤاالت بِ ٍ دّذ تَضیح قبل جلعِ هطبلب ردهَ در -4-1

 را تَضیح دّذ.ّب  تتراظبیکلیي تذاخالت ٍ ػَارض دارٍیی، اشکبل هصرف، هَارد -4-2

 

 جلسه پنجن
 ظَلفًَبهیذّب تذاخالت ٍ ػَارض دارٍیی، اشکبل هصرف، هَارد بب آشٌبیی ّذف کلی:

 اّذاف ٍیصُ: در پبیبى داًشجَ قبدر خَاّذ بَد

 دّذ. پبظخ ظؤاالت بِ ٍ دّذ تَضیح قبل جلعِ هطبلب هَرد در -5-1

  را تَضیح دّذ.ظَلفًَبهیذّب  تذاخالت ٍ ػَارض دارٍیی، اشکبل هصرف، هَارد -5-2

 

 جلسه ضطن
 اى پلی قبرچ ضذ تذاخالت ٍ ػَارض دارٍیی، اشکبل هصرف، هَارد بب آشٌبییّذف کلی: 

  ذ بَداّذاف ٍیصُ: در پبیبى داًشجَ قبدر خَاّ

 .دّذ پبظخ ظؤاالت بِ ٍ دّذ تَضیح قبل جلعِ هطبلب هَرد در -6-1

 را تَضیح دّذ.اى  پلی قبرچ ضذ تذاخالت ٍ ػَارض دارٍیی، اشکبل هصرف، هَارد -6-2

 

 هفتنجلسه 
 ازٍلی تری قبرچ ضذ تذاخالت ٍ ػَارض دارٍیی، اشکبل هصرف، هَارد بب آشٌبیی: کلی ّذف

 بَد خَاّذ قبدر ًشجَدا پبیبى در: ٍیصُ اّذاف

 دّذ. پبظخ ظؤاالت بِ ٍ دّذ تَضیح قبل جلعِ هطبلب هَرد در -7-1
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 را تَضیح دّذ.ازٍلی  تری قبرچ ضذ تذاخالت ٍ ػَارض دارٍیی، اشکبل هصرف، هَارد -7-2

 

 هطتنجلسه 
 ایویذازٍلی قبرچ ضذ تذاخالت ٍ ػَارض دارٍیی، اشکبل هصرف، هَارد بب آشٌبیی: کلی ّذف

 بَد خَاّذ قبدر داًشجَ پبیبى در: ٍیصُ اّذاف

 .دّذ پبظخ ظؤاالت بِ ٍ دّذ تَضیح قبل جلعِ هطبلب هَرد در -8-1

 را تَضیح دّذ.ایویذازٍلی  قبرچ ضذ تذاخالت ٍ ػَارض دارٍیی، اشکبل هصرف، هَارد -8-2

 

 جلسه نهن
 ایذز ٍیرٍض ضذ تذاخالت ٍ ػَارض دارٍیی، اشکبل هصرف، هَارد بب آشٌبیی: کلی ّذف

 بَد خَاّذ قبدر داًشجَ پبیبى در: ٍیصُ اّذاف

 .دّذ پبظخ ظؤاالت بِ ٍ دّذ تَضیح قبل جلعِ هطبلب هَرد در -9-1

 را تَضیح دّذ.ایذز  ٍیرٍض ضذ تذاخالت ٍ ػَارض دارٍیی، اشکبل هصرف، هَارد -9-2

 

 جلسه دهن
 ریَرض کٌٌذُ هْبر ٍیرٍض ذض تذاخالت ٍ ػَارض دارٍیی، اشکبل هصرف، هَارد بب آشٌبیی :کلی ّذف

 تراًعکریپتبز

 بَد خَاّذ قبدر داًشجَ پبیبى در: ٍیصُ اّذاف

 .دّذ پبظخ ظؤاالت بِ ٍ دّذ تَضیح قبل جلعِ هطبلب هَرد در -11-1

را تراًعکریپتبز  ریَرض کٌٌذُ هْبر ٍیرٍض ضذ تذاخالت ٍ ػَارض دارٍیی، اشکبل هصرف، هَارد -11-2

 تَضیح دّذ.

 

 جلسه یازدهن
 پرٍتئبز کٌٌذُ هْبر ٍیرٍض ضذ تذاخالت ٍ ػَارض دارٍیی، اشکبل هصرف، هَارد بب آشٌبیی: کلی ّذف

 بَد خَاّذ قبدر داًشجَ پبیبى در: ٍیصُ اّذاف

 دّذ پبظخ ظؤاالت بِ ٍ دّذ تَضیح قبل جلعِ هطبلب هَرد در -11-1
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 را تَضیح دّذ.پرٍتئبز  ٌذُکٌ هْبر ٍیرٍض ضذ تذاخالت ٍ ػَارض دارٍیی، اشکبل هصرف، هَارد -11-2

 

 دوازدهنجلسه 
 ّرپط ٍیرٍض ضذ تذاخالت ٍ ػَارض دارٍیی، اشکبل هصرف، هَارد بب آشٌبیی: کلی ّذف

 بَد خَاّذ قبدر داًشجَ پبیبى در: ٍیصُ اّذاف

 .دّذ پبظخ ظؤاالت بِ ٍ دّذ تَضیح قبل جلعِ هطبلب هَرد در -12-1

 را تَضیح دّذ.ّرپط  ٍیرٍض ضذ تذاخالت ٍ ػَارض دارٍیی، اشکبل هصرف، هَارد -12-2

 

 سیسدهنجلسه 
 ّپبتیت ضذ تذاخالت ٍ ػَارض دارٍیی، اشکبل هصرف، هَارد بب آشٌبیی :کلی ّذف

 بَد خَاّذ قبدر داًشجَ پبیبى در: ٍیصُ اّذاف

 .دّذ پبظخ ظؤاالت بِ ٍ دّذ تَضیح قبل جلعِ هطبلب هَرد در -13-1

 را تَضیح دّذ.ّپبتیت  ضذ تذاخالت ٍ ػَارض دارٍیی، اشکبل هصرف، هَارد -13-2

 

 چهاردهنجلسه 
 آًفَالًسا ٍیرٍض ضذ تذاخالت ٍ ػَارض دارٍیی، اشکبل هصرف، هَارد بب آشٌبیی: کلی ّذف

 بَد خَاّذ قبدر داًشجَ پبیبى در: ٍیصُ اّذاف

 .دّذ پبظخ ظؤاالت بِ ٍ دّذ تَضیح قبل جلعِ هطبلب هَرد در -14-1

 را تَضیح دّذ.آًفَالًسا  ٍیرٍض ضذ تذاخالت ٍ ػَارض دارٍیی، اشکبل هصرف، دهَار -14-2

 

 پانسدهنجلسه 
 پرٍتَزٍآ ضذ تذاخالت ٍ ػَارض دارٍیی، اشکبل هصرف، هَارد بب آشٌبیی: کلی ّذف

 بَد خَاّذ قبدر داًشجَ پبیبى در: ٍیصُ اّذاف

 دّذ پبظخ ظؤاالت بِ ٍ دّذ تَضیح قبل جلعِ هطبلب هَرد در -15-1

 را تَضیح دّذ.پرٍتَزٍآ  ضذ تذاخالت ٍ ػَارض دارٍیی، اشکبل هصرف، هَارد -15-2
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 ضانسدهنجلسه 
 کرم ضذ تذاخالت ٍ ػَارض دارٍیی، اشکبل هصرف، هَارد بب آشٌبیی: کلی ّذف

 بَد خَاّذ قبدر داًشجَ پبیبى در: ٍیصُ اّذاف

 .دّذ بظخپ ظؤاالت بِ ٍ دّذ تَضیح قبل جلعِ هطبلب هَرد در -16-1

 را تَضیح دّذ.کرم  ضذ تذاخالت ٍ ػَارض دارٍیی، اشکبل هصرف، هَارد -16-2

 

 جلسه هفذهن
 تٌفعی ّبی بیوبری بر هَثر گیبّی دارٍّبی ػَارض ٍ دٍزاش هصبرف، بب آشٌبیی: کلی ّذف

 بَد خَاّذ قبدر داًشجَ پبیبى در: ٍیصُ اّذاف

 را تَضیح دّذ.تٌفعی  ّبی بیوبری بر هَثر بّیگی دارٍّبی تذاخالت ٍ ػَارض هصرف، هَارد -17-1

 

 جلسه هجذهن:
 گَارشی ّبی بیوبری بر هَثر گیبّی دارٍّبی ػَارض ٍ دٍزاش هصبرف، بب آشٌبیی: کلی ّذف

 بَد خَاّذ قبدر داًشجَ پبیبى در: ٍیصُ اّذاف

 دّذ. پبظخ ظؤاالت بِ ٍ دّذ تَضیح قبل جلعِ هطبلب هَرد در -18-1

 گَارشی را تَضیح دّذ. ّبی بیوبری بر هَثر گیبّی دارٍّبی تذاخالت ٍ ػَارض ،هصرف هَارد -18-2

 

 جلسه نوزدهن:
 ارٍلَشی ّبی بیوبری بر هَثر گیبّی دارٍّبی ػَارض ٍ دٍزاش هصبرف، بب آشٌبیی :کلی ّذف

 بَد خَاّذ قبدر داًشجَ پبیبى در: ٍیصُ اّذاف

 دّذ. پبظخ االتظؤ بِ ٍ دّذ تَضیح قبل جلعِ هطبلب هَرد در -19-1

 ارٍلَشی را تَضیح دّذ. ّبی بیوبری بر هَثر گیبّی دارٍّبی تذاخالت ٍ ػَارض هصرف، هَارد -19-2

 

 ستن:یجلسه ب
 پَظتی ّبی بیوبری بر هَثر گیبّی دارٍّبی ػَارض ٍ دٍزاش هصبرف، بب آشٌبیی: کلی ّذف
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 بَد خَاّذ قبدر داًشجَ پبیبى در: ٍیصُ اّذاف

 دّذ. پبظخ ظؤاالت بِ ٍ دّذ تَضیح قبل جلعِ لبهطب هَرد در -21-1

 پَظتی را تَضیح دّذ. ّبی بیوبری بر هَثر گیبّی دارٍّبی تذاخالت ٍ ػَارض هصرف، هَارد -21-2

 

 جلسه بیست و یکن:
 اطفبل ّبی بیوبری بر هَثر گیبّی دارٍّبی ػَارض ٍ دٍزاش هصبرف، بب آشٌبیی: کلی ّذف

 بَد خَاّذ قبدر داًشجَ پبیبى در: ٍیصُ اّذاف

 دّذ. پبظخ ظؤاالت بِ ٍ دّذ تَضیح قبل جلعِ هطبلب هَرد در -21-1

 اطفبل را تَضیح دّذ. ّبی بیوبری بر هَثر گیبّی دارٍّبی تذاخالت ٍ ػَارض هصرف، هَارد -22-2

 هنابغ:

 

 روش تذریس: 

 

 رسانه های کوک آهوزضی

 

 سنجص و ارزیابی

 

 هقررات درس و انتظارات از دانطجو:

تٌَع هٌببغ ٍ تَجِ بِ ، ز داًشجَیبى گراهی اًتظبر هی رٍد کِ بب تَجِ بِ اّویت درض ٍ تؼذاد ٍاحذا

هحذٍدیت زهبًی ٍ فشردگی هطبلب جْت ّرچِ بْتر برگسار شذى ایي درض بِ ًکبت زیر تَجِ ٍافر 

 ًوبیٌذ:

  حضَر هٌظن ٍ دقیق در کالض -1

 بدُ گردداکیذاً تبکیذ هی گردد کِ از هٌببغ هؼرفی شذُ اظتف -2

 هطرح شذى ظَاالت در ظبػت پبظخگَیی بِ ظَاالت فراگیر )یک رٍز قبل از کالض( -3

  اًجبم تحقیق بب کویت ٍ کیفیت هٌبظب  -4

 جذول زهانبنذی درس
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  چْبرشٌبِ ّبشٌبِ ّب ٍ : روز و ساػت جلسه

 هذرس هوضوع هر جلسه جلسه

 شکَّی ًیبدکتر  رٍلیذّبآشٌبیی بب هَارد هصرف، اشکبل دارٍیی، ػَارض ٍ تذاخالت هبک 1

 شکَّی ًیبدکتر  آشٌبیی بب هَارد هصرف، اشکبل دارٍیی، ػَارض ٍ تذاخالت پٌی ظیلیي ّب 2

 شکَّی ًیبدکتر  آشٌبیی بب هَارد هصرف، اشکبل دارٍیی، ػَارض ٍ تذاخالت ظفبلَظپَرى ّب 3

 شکَّی ًیبدکتر  ّب آشٌبیی بب هَارد هصرف، اشکبل دارٍیی، ػَارض ٍ تذاخالت تتراظبیکلیي 4

 شکَّی ًیبدکتر  آشٌبیی بب هَارد هصرف، اشکبل دارٍیی، ػَارض ٍ تذاخالت ظَلفًَبهیذّب 5
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