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 بنام خذا

 دانطگاه علوم پسضکی کرهانطاه

 دانطکذه داروسازی

 قالب نگارش طرح درس

 79-79دوم نین سال: 

 کبرضٌبسی هبهبیی ضطنداًطجَیبى ترم  هخاطباى:               طت سٌتی ٍ گیبُ درهبًی در هبهبیی عنواى درس:

 - :درس پیص نیاز                   ٍاحذ ًظری 1تعذاد و نوع واحذ: 

دکتر  هذرس:      8-11 پنج ضنبه ها :ساعت هطاوره                 )ّطت ّفتِ دٍم( 11-11 چْبرضٌجِزهاى ارائه درس: 

 هحوذ حسیي فرزایی
 
 

داضتِ در زهیٌِ هبهبیی طت سٌتی ایراًی اصَل کلی  ثب کبفی آضٌبیی داًطجَ درس ارائِ پبیبى در هیرٍد اًتظبر: هذف کلی درس

ت فَلکلَر ٍ ثَهی اقَام ٍ هٌبطق هختلف ایراى زهیي را ثطٌبسذ. ثؼالٍُ داًطجَیبى ثب طت ّبی هکول ٍ ثبضذ ٍ ّوچٌیي ط

 جبیگسیي در جْبى ًیس آضٌب ضًَذ.

 

  هر جلسه اهذاف کلی و اهذاف ویژه 

 اهذاف ویژه: ػٌَاى هطلت جلسِ

 در پایاى هر جلسه دانطجو بایذ قادر باضذ:

تبریخچِ طت سٌتی ایراًی ٍ  1

 الهیاس

 

 ثطَر کلی ثب تبریخچِ پسضکی در ایراى آضٌب ضَد.( 1

ثخطْبی هختلف ثیوبرستبًْبی هؼرٍف را در دٍرُ ّبی ( 1

 هختلف تبریخی ایراى  ثیبى کٌذ

 داًطوٌذاى هطَْر در ایي زهیٌِ را ًبم ثجرد( 3

 

 

 استفبدُ از گیبّبى دارٍییتبریخچِ  1

 در هبهبییسٌتی 

ُ ٍ کبرثرد گیبّبى دارٍیی در استفبدثطَر کلی ثب تبریخچِ  (1

 آضٌب ضَد. هبهبیی

 را بیاى کنذ درهاى بیواریهایی هاهایی در ایراىتاریخچه  (2
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  داًطوٌذاى هطَْر در ایي زهیٌِ را ًبم ثجرد (3

 

 ضرح هختصری از هبانی طب سنتی را بیاهوزد (1 هجبًی طت سٌتی ٍ ارکبى ٍ هساج 3

 ارکاى را در طب سنتی یاد بگیرد (2

 ر طب سنتی بیاى کنذهساج را از هنظ (3

  

 هساج های هختلف را بطناسذ (1  ػالین تطخیصی هساجْب 4

 ویژگیهای هساج ها را برضوارد (1

 عالین ظاهری هر یک از هساج ها را بیاهوزد (3

 سنتی عولکرد داروها در داروسازیآضنایی با اصول  (1 ثب دارٍسبزی سٌتی ایراًیآضٌبیی  5

 داروسازی سنتیآضنایی با اصول کلی  (2

 

در زهیٌِ  اصَل دارٍدرهبًی سٌتی 6

 هبهبیی

حیطه در  سنتی آضنایی با اصول کلی دارودرهانی (1

 هاهایی

در حیطِ  ی ثب دارٍدرهبًی هٌحصر ثفرد در طت سٌتیآضٌبی (1

 هبهبیی

اثرات دارٍّبی هفردُ در ثذى از  7

در زهیٌِ زًبى  هٌظر دارٍسبزی سٌتی

 ٍ هبهبیی

هٌظر دارٍسبزی  آضٌبیی ثب اثرات کلی دارٍّبی طجیؼی از (1

 در زهیٌِ زًبى ٍ هبهبیی سٌتی

در زهیٌِ زًبى  آضٌبیی ثب افؼبل دارٍّب در دارٍسبزی سٌتی (1

 ٍ هبهبیی

اصَل هساج ضٌبسی دارٍّب در  8

 دارٍسبزی سٌتی

 آضٌبییی ثب اصَل هساج ضٌبسی دارٍّبی سٌتی (1

آضٌبیی ثب هساج ثرخی دارٍّبی هؼرٍف در دارٍسبزی  (1

 سٌتی

گیبّبى دارٍیی هَرد  گیبُ درهبًی ٍ 9

 استفبدُ در دارٍسبزی ٍ طت سٌتی

جْت درهبى ثیوبری ّبی زًبى ٍ 

 آضٌبیی اصَل کلی گیبُ درهبًی ثر اسبس دارٍسبزی سٌتی (1

 جْت درهبى ثیوبری ّبی زًبى ٍ هبهبیی

آضٌبیی ثب ثرخی گیبّبى دارٍیی سٌتی در دارٍسبزی ٍ  (1
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 هبییجْت درهبى ثیوبری ّبی زًبى ٍ هب طت سٌتی هبهبیی

 
 

 هٌبثغ اصلی درس:

 کتبة آضٌبیی ثب دارٍسبزی سٌتی. تبلیف دکتر سلیوبى افطبری پَر .1

 کتبة آضٌبیی ثب طت سٌتی ایراى. تبلیف دکتر هحسي ًبصری .1

 . هطبلت کالسی3

 رٍش تذریس:

سخٌراًی، ارائِ اسالیذ ٍ اًیویطي ّبی هرتجط ثب هَضَع درس جْت تفْین ثْتر هطبلت، پرسص ٍ پبسخ ٍ ثحث 

 گرٍّی

 رسانه های کوک آهوزضی

 .ٍیذئَ پرٍشکتَر، ٍایت ثرد

 

 

 سنجص و ارزضیابی

 ساعت تاریخ نوره روش آزهوى آزهوى

 هیبى ترم
تطریحی ٍ سَاالت 

 هسئلِ
 ٍسط ترم 8

8-11 

 پبیبى ترم
سَاالت تطریحی ٍ 

 هسئلِ
 پبیبى ترم 11

8-11 
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 هقررات درس و انتظارات از دانطجو:

 دى درس در ایي درس از داًطجَیبى اًتظبر هی رٍد هقررات زیر را رػبیت ًوبیٌذ:تَجِ ثِ هفَْهی ثَ ثب

 در ّوِ جلسبت حضَر یبفتِ ٍ ثب دقت در هطبلت، اضکبالت خَد را هطرح ًوبیٌذ. -1

 هٌبثغ درس هطبلؼِ ضَد. -1

 

 

 

 


