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 بنام خذا

 دانطگاه علوم پسضکی کرمانطاه

 دانطکذه داروسازی

 قالب نگارش طرح درض

 79-79 دومنیمسال تحصیلی: نیمه 

 ثْذاؽز ػوَهیدیَعشِ کبرؽٌبعی  دٍمداًؾجَیبى سزم  مخاطبان:                         فارماکولوشی  عنوان درض:

 1 دشؽکی ثیَؽیوی ًظزی،  فیشیَلَصی :رض پیص نیازد                   ٍاحذ ًظزی 1تعذاد و نوع واحذ: 

دکشز  مذرض:      8-11 پنج ضنبه ها :ساعت مطاوره                  )ّؾز ّفشِ اٍل( 8-11ّب  چهارضنبهزمان ارائه درض: 

 هحوذ حغیي فزسایی
 
 

 عزًَؽز ٍ ػولکزد ًحَُ ،بی دارٍییاًَاع دعشِ ّ ثب کبفی آؽٌبیی داًؾجَ درط ارائِ دبیبى در هیزٍد اًشظبر: هذف کلی درض

ػَارض ٍ  ٍ هخشلف ّبی ثیوبری درهبى در اعشفبدُ هَرد دارٍّبی اس هخشصزی ؽزح ثؼالٍُ. ثبؽذ داؽشِ اًغبى ثذى در دارٍّب

 .ثذاًذ را خطزار آًْب

 : اهذاف ویصه به تفکیک اهذاف کلی هر جلسه و اهذاف کلی جلسات 

 اهذاف ویصه: ّذف کلی جلغِ

 هر جلسه دانطجو بایذ قادر باضذ:در پایان 

 ػلن فبرهبکَلَصی راسؼزیف کٌذ. (1 سؼزیف فبرهبکَلَصی 1

 دارٍّب را اس ًظز هٌؾب طجقِ ثٌذی کٌذ. (1

 ثب اًَاع ًبهگذاری دارٍّب آؽٌب ثبؽذ. (3

 هفَْم ًیوِ ػوز ثیَلَصیک دارٍّب را ثؾٌبعذ.  (4

اًَاع اؽکبل دارٍیی را ؽٌبخشِ ٍ ٍیضگی ّز یک را  (5

 سَضیح دّذ.

 ًحَُ سبثیز دارٍّب را ثؾٌبعذ. (1 سبثیز دارٍیی ٍ سذاخل دارٍیی 1

 سذاخالر دارٍیی را سَصیف کٌذ. (1

 هفَْم اگًَیغز ٍ آًشبگًَیغز را سَصیف کٌذ. (3

 ؽزایط خبؿ هصزف دارٍ در افزاد کٌْغبل را ثؾٌبعذ. (4
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 احشیبطبر هصزف دارٍ ثزای ًَساداى ٍ کَدکبى را ثؾٌبعذ. (5

ّبی ثبردار را  هحذٍدیز ّبی هصزف دارٍ در خبًن (6

 ثؾٌبعذ.

 اصَل ایوٌی ثزای سجَیش دارٍّب را ثؾٌبعذ. (1 ایوٌی در سجَیش دارٍ 3

 فزآیٌذ دعشَر ؽفبّی دارٍّب را ثؾٌبعذ. (1

آگبّی کبهل اس ًحَُ اعشفبدُ اس دعشَرار کشجی داؽشِ  (3

 ثبؽذ.

 قبًَى جْز سجَیش دارٍ ثِ ثیوبر را سَصیف کٌذ. 5 (4

 اًذ.رٍػ ّبی هخشلف سجَیش دارٍّب را ثذ (5

 هشایب ٍ هؼبیت ّز رٍػ را سَضیح دّذ. (6

ثب خطزار ّز یک اس رٍػ ّبی سجَیش دارٍ آؽٌبیی کبفی  (7

 داؽشِ ثبؽذ. 

هقزرار هصزف دارٍّب ثز اعبط عي ٍ جٌظ ثیوبر را  (1 هقزرار هصزف دارٍّب 4

 ثؾٌبعذ

قَاًیي هصزف دارٍّب ثز اعبط ؽذر ثیوبری ٍ ًَع  (1

 ثیوبری را سَضیح دّذ

 م ّب ًغجز ثِ دارٍّب را ثیبى کٌذٍاکٌؼ هخشلف اًذا (3

 را سَضیح دّذ. دارٍّبضزٍرر ٍ هوٌَػیز ّب در سجَیش  (4

هصزف دارٍّب ٍ قَاًیي هزسجط  ػَارض جبًجی ٍ خطزار (5

 .را ثؾٌبعذ

دارٍّبی هَثز ثز عیغشن ػصجی  5

 خَدکبر

 ؽٌبخز کلی اس عیغشن ػصجی ثذى داؽشِ ثبؽذ. (1

را ػولکزد عیغشن ػصجی عوذبسیک ٍ دبراعوذبسیک  (1

 ثؾٌبعذ.

 هیبًجی ّبی ػصجی ّز یک را ثؾٌبعذ. (3

دارٍّبی هقلذ عوذبسیک ٍ دبراعوذبسیک را ؽٌبخشِ ٍ  (4

 کبرثزد ثبلیٌی ّز یک را سَضیح دّذ.

دارٍّبی اس ثیي ثزًذُ اثز عوذبسیک ٍ دبراعوذبسیک را  (5
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 ؽٌبخشِ ٍ کبرثزد ثبلیٌی ّز یک سَضیح دّذ.

را ػَارض جبًجی ّز یک اس دعشِ ّبی دارٍیی فَق  (6

 سَصیف کٌذ.

اثز ثیکزثٌبر عذین ٍ آسزٍدیي در فَریز ّبی قلت ٍ  (1  دارٍّبی قلت ٍ ػزٍق 6

 ػزٍق را سَضیح دّذ.

دارٍّبی ضذ آریشوی )آهیَدارٍى، لیذٍکبئیي ٍ ...( را  (1

 ثؾٌبعذ.

دارٍّبی هغذٍد کٌٌذُ کبًبل کلغین ٍ کبرثزدّبی ثبلیٌی  (3

 آًْب را سَصیف کٌذ.

ّبی ثبلیٌی آًْب را سَصیف گلیکَسیذّبی قلجی ٍ کبرثزد (4

 کٌذ.

دارٍّبی فیجزیٌَلیشیک ٍ کبرثزدّبی ثبلیٌی آًْب را سَصیف  (5

 کٌذ.

 ًیشزیز ّب ٍ کبرثزدّبی ثبلیٌی آًْب را سَصیف کٌذ. (6

هغذٍد کٌٌذُ ّبی کبًبل دشبعین ٍ کبرثزدّبی ثبلیٌی آًْب را  (7

 سَصیف کٌذ.

اثز دارٍّبی هقلذ عوذبسیک )ادی ًفزیي، ًَرادی ًفزیي،  (8

دیَرسیک ّبی هْبر  دٍدبهیي ٍ دٍثَسبهیي را سَضیح دّذ.

کٌٌذُ کزثٌیک اًْیذراس  را ؽٌبخشِ ٍ کبرثزد ثبلیٌی ٍ 

 ػَارض جبًجی آًْب را سَضیح دّذ.

دیَرسیک ّبی هَثز ثز قَط ٌّلِ را ؽٌبخشِ ٍ کبرثزد  (9

 ب را سَضیح دّذ.ثبلیٌی ٍ ػَارض جبًجی آًْ

دیَرسیک ّبی سیبسیذی را ؽٌبخشِ ٍ کبرثزد ثبلیٌی  (11

 ٍ ػَارض جبًجی آًْب را سَضیح دّذ.
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دیَرسیک ّبی ًگْذارًذُ دشبعین را ؽٌبخشِ ٍ  (11

 کبرثزد ثبلیٌی ٍ ػَارض جبًجی آًْب را سَضیح دّذ.

 

دارٍّبی خَراکی ضذ دیبثز ٍ  7

 دارٍّبی خَى عبس

 ذ.را سَضیج دّ 1ٍ  1دیبثز سیخ  (1

 اًَاع اًغَلیي ٍ کبرثزدّبی آى را سَضیح دّذ. (1

 کبرثزد ٍ ػَارض هؾشقبر عَلفًَیل اٍرُ را سَصیف کٌذ. (3

 کبرثزد ٍ ػَارض هؾشقبر ثی گَاًیذ را سَصیف کٌذ. (4

کبرثزد ٍ ػَارض هْبرکٌٌذُ ّبی آلفبگلَکَسیذاس را  (5

 سَصیف کٌذ.

 کبرثزد ٍ ػَارض هگلی سیٌیذّب را سَصیف کٌذ. (6

  گلَکبگَى را سَصیف کٌذ. کبرثزد ٍ ػَارض (7

 اًَاع کن خًَی را ثؾٌبعذ. (8

اًذیکبعیَى هصزف آّي سشریقی ٍخَراکی را سَضیح  (9

 دّذ.

ٍ فَلیک اعیذ  11اًذیکبعیَى هصزف ٍیشبهیي ة (11

 را سَضیح دّذ.

هغوَهیز حبد ٍ هشهي ثب آّي ٍ ّوچٌیي درهبى  (11

 اًَاع هغوَهیز را سَضیح دّذ.

ت دارٍ ّبی کٌشزل کٌٌذُ درد، ضذ س 8

 ٍ الشْبة

 هغکي ّبی هخذر را ؽٌبخشِ ٍ سَضیح دّذ. (1

 ػَارض جبًجی هخذرّب را سَضیح دّذ. (1

 هغکي ّبی غیز هخذر را ؽٌبخشِ ٍ سَضیح دّذ. (3

 ػَارض جبًجی هغکي ّبی غیز هخذر را سَضیح دّذ. (4

را  NSAIDاًذیکبعیَى هصزف ٍ ػَارض دارٍّبی  (5

 ؽٌبخشِ ٍ سَضیح دّذ.
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ضذ  آًشی ثیَسیک ّب )ضذ ثبکشزی، 9

 (ضذ قبرچ ٍ ضذ اًگل ،ٍیزٍط

کبرثزدّب ٍ ػَارض جبًجی دٌی عیلیي ّب ٍ عفبلَعذَریي  (1

 ّب را سَضیح دّذ.

 کبرثزدّب ٍ ػَارض جبًجی سشزاعیکلیي ّب را سَضیح دّذ. (1

کبرثزدّب ٍ ػَارض جبًجی آهیٌَگلیکَسیذّب را سَضیح  (3

 دّذ.

 کبرثزدّب ٍ ػَارض جبًجی هبکزٍلیذّب را سَضیح دّذ. (4

ب ٍ ػَارض جبًجی ضذ ٍیزٍط ّب را سَضیح کبرثزدّ (5

 دّذ.

کبرثزدّب ٍ ػَارض جبًجی آسٍل ّبی ضذ قبرچ را   (6

 سَضیح دّذ.

کبرثزدّب ٍ ػَارض جبًجی عبیز دارٍّبی ضذ قبرچ را  (7

 سَضیح دّذ.

کبرثزدّب ٍ ػَارض جبًجی دٌی عیلیي ّب ٍ عفبلَعذَریي  (8

 ّب را سَضیح دّذ.

اًگل را سَضیح کبرثزدّب ٍ ػَارض جبًجی دارٍّبی ضذ  (9

 دّذ.

کبرثزدّب ٍ ػَارض جبًجی دارٍّبی ضذ کزم را  (11

 سَضیح دّذ.

 
 

 هٌبثغ اصلی درط:
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 . فبرهبکَلَصی دشؽکی گبر آخزیي چبح1

 . فبرهبکَلَصی دشؽکی کبسشًٍگ آخزیي چبح1

 . هطبلت کالعی3

 رٍػ سذریظ:

ْشز هطبلت، دزعؼ ٍ دبعخ ٍ ثحث عخٌزاًی، ارائِ اعالیذ ٍ اًیویؾي ّبی هزسجط ثب هَضَع درط جْز سفْین ث

 گزٍّی

 رسانه های کمک آموزضی

 .ٍیذئَ دزٍصکشَر، ٍایز ثزد

 

 

 سنجص و ارزضیابی

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

 هیبى سزم
سؾزیحی ٍ عَاالر 

 هغئلِ
 ٍعط سزم 8

11-8 

 دبیبى سزم
عَاالر سؾزیحی ٍ 

 هغئلِ
 دبیبى سزم 11

11-8 

 

 دانطجو: مقررات درض و انتظارات از

 سَجِ ثِ هفَْهی ثَدى درط در ایي درط اس داًؾجَیبى اًشظبر هی رٍد هقزرار سیز را رػبیز ًوبیٌذ: ثب

 در ّوِ جلغبر حضَر یبفشِ ٍ ثب دقز در هطبلت، اؽکبالر خَد را هطزح ًوبیٌذ. -1

 هٌبثغ درط هطبلؼِ ؽَد. -1
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