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 بنام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده داروسازی

 قالب نگارش طرح درس

 

 

 

 

 

 

  هدف کلی درس:

ات و موانمودسهاهت دانجهیوناک    ههات حفههه   حضور در داروخانه بهه نوهواک رهارز وه بهه  واهور ارمههات   هار        

اههاار دارونهی     داروخانهه و نهف   ههات  اانیااسهیوک    داروساهت بفات رار در  حیط واقعی رار با مارید بف   هار  

ههات خشهو و نحهوف سه ارر دارو  زشهوانی  بها        زشهوانی بها شهفرم    با رونهد  هدنفنم  هادی داروخانهه     زشوانی 

 گف و نحوف مع دا  زن ا هات بیمه ساه اک

 

 اهداف کلی جلسات: 
 

 زن ا اه نک هف مع د نحوفو  گف بیمه هات ساه اک با زشوانی .1

 نسخ انوتفنتی مانید و اهاار نف  در نسخ ثبم نحوف داروخانه  اهاار  نف نسشه  خذنفر با زشوانی .2

 دارو س ارر نحوف و دارو خشو هات شفرم با زشوانی .3

 داروخانه  ادی گفدر و حسابدارت اصول با زشوانی .4

 و داروهات  فمبط با زک Heartburnزشوانی با  .5

 

 

 

 

 روهانه 94نجیوناک درتفت نمو ی داروساهت ورودت  دامخاطبان:      1رارز وهت داروخانه در نفصه ش فت عنوان درس:

 (10- 12ها ) دوشوبهساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                                            واحد 1.3 تعداد و نوع واحد:

 (نج) ودیعصفهات  جشص شدف در جدول ه انبودت در داروخانه  ه ته شوبه سهروههات  19دغانم  16سانم   ارائه درس: و مکان زمان

 درتف ا ید موالئیارائه دهنده طرح درس:                                                 درتف ا ید موالئی  مدرس:

 ترارز وهت داروخانه ش ف :نیاز پیش
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  :اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی

 
 زن ا اه نک هف مع د نحوف و گف بیمه هات ساه اک اب زشوانی :اول هدف کلی

 :باشد قادر باند در خاناک دانجیو :رفتاریاهداف 

 .دهد موضیح را انفاک در سال م بیمه مارنشچه -1-1

 .ببفد نا  را مامیلی و اصلی گف بیمه هات ساه اک اسا ی -2-1

 .دهد موضیح را گف بیمه هات  اکساه خاشای اسواد دهامف  در نسخ رسیدگی و خذنفر هفانودهات -3-1

 .رود  هانسه را اصلی گف بیمه هات ساه اک اه ردا  هف( ها صودوق) خوشو محم هات جمعیم -4-1

 .دهد شفح را گف بیمه هات ساه اک با قفارداد نهد هفانود -5-1

 .دهد شفح را گف بیمه هات ساه اک دارونی نسخ مع دا    م  وارد -6-1

 

 نسخ انوتفنتی مانید و اهاار نف  در نسخ ثبم نحوف داروخانه  اهاار نف  نسشه  خذنفر با نیزشوا  :دوم هدف کلی

 :باشد قادرباند در خاناک دانجیو  :رفتاریاهداف 

 .دهد شفح را نسخ خذنفر هوگا  به   م ناا  -1-2

 .رود خذنفر صحیح طور به داروخانه در را بیماراک نسخ -2-2

 .دهد مجشیص را بیماراک خذنفشی نسخ در  وجود اشااال  -3-2

 .دهد شفح را داروخانه اهاارهات نف  راربفدت و   م هات قابلیم -4-2

 .رود هنی قیمم و ثبم داروخانه اهاار نف  در صحیح طور به را نسخ -5-2

 .رود مانید انوتفنتی صور  به نیاه صور  در را نسخ -6-2

 .دهد ارجاع گف بیمه هات ساه اک به نسشه مانید ج م را بیماراک صحیح طور به -7-2

 .دهد شفح را گف بیمه هات ساه اک به ارسال و دنسام م یه و نسخ زورت جمع نحوف -8-2

 

 دارو س ارر نحوف و دارو خشو هات شفرم با زشوانی :سوم هدف کلی

 :باشد در خاناک دانجیو قادر :رفتاریاهداف 

 .ببفد نا  را انفاک در دارونی خشو   م هات شفرم -1-3

 .دهد شفح را دارو خشو هات شفرم اصلی وظانف -2-3

 .دهد شفح را دارو خشو هات شفرم به دارو س ارر و  وجودت روتفل نحوف -3-3

 .دهد موضیح را دارو خشو هات شفرم اه دارو محونل هفانود -4-3
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 .دهد شفح را دارونی هفور هارتور نک   م نواصف -5-3

 

 داروخانه  ادی گفدر و حسابدارت صولا با زشوانی :چهارم هدف کلی

 :باشد در خاناک دانجیو قادر :رفتاریاهداف 

 .رود معفنف را حسابدارت -1-4

 .دهد شفح را داروخانه در حسابدارت اصول و اهداف -2-4

 .دهد شفح را حسابدارت اصلی هف ول -3-4

 .ببفد نا  را  ادی هات صور  انواع -4-4

 .دهد موضیح را  ادی هات صور  اه دا ر هف دهودف مجایل اجااء -5-4

 .دهد شفح را داروخانه در هناک و سود  ادی صور  م یه نحوف -6-4

 .دهد شفح را داروخانه در مفاهنا ه  ادی  صور  م یه نحوف -7-4

 .دهد شفح را داروخانه در سف انه اهاانو  ادی صور  م یه نحوف -8-4

 .رود م یه را  ادی هات صور  انواع دقیق طور هب داروخانه نک  ادی اطالنا  اساس بف -9-4

 .رود معفنف را انبارگفدانی -10-4

 .دهد موضیح را انبارگفدانی اه هدف -11-4

 .دهد شفح را صحیح انبارگفدانی نک هفانود -12-4

 و داروهات  فمبط با زک Heartburnزشوانی با  :پنجم هدف کلی

 :باشد در خاناک دانجیو قادر اهداف رفتاری:

 شفح دهد. Heartburnهات بیمار ناشی اه   شاانم -1-5

 را مجشیص دهد. Heartburn نلل اهتفاقی -2-5

 به خاشک را نا  ببفد. Heartburn  وارد ارجاع بیمار شاری اه  -3-5

 را نا  ببفد. OTCو به صور   Heartburnهات دارونی  ورد است ادف در  دسته -4-5

 را شفح دهد. OTC Therapy Heartburnهات دارونی اله   موصیه -5-5

 را موضیح دهد. OTC Therapy Heartburnهات غیف دارونی  موصیه -6-5

 شاری اسم را به نحو صحیح ونلمی  دنفنم رود. Heartburnنک بیمار  فاجعه روودف به داروخانه ره اه  -7-5
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 منابع:
 هفنبا احمدت هر  درتف نسفنن خوشوونس  وهار   اطالنا  راربفدت در داروخانه ونژف داروساهاک. مادیف: درتف

 ب داشم  در اک و ز وهر خاشای   عاونم غذا و دارو  رمیته میونا و  صفف  وطهی دارو  زخفنن چاپ.

  نگفشی بف  بانی حفهه ات داروساهت. مادیف: درتف   فداد حمیدت و گفوف محهیهامیPharmacy practice 

 Blenkinsopp A, Paxton P, Blenkinsopp J. Symptoms in the pharmacy: a guide to the 

management of common illnesses, Seventh edition. 
 روش تدریس: 

 ،پاسخ و پرسش سخنرانی 

 خواهد بفگاار خاسخ و خفسو و سشوفانی صور  بهبودت  طبق جدول ه اک داروخانه در جلسهنک ه ته هف 

  جفوح شواختی اهداف رلیهشود. در دانجادف داروساهت بفگاار  یسال ره  و نک جلسه در طول نیم شد

  .شد خواهد دادف خوشو باال در

 
 گروهی کار و نمایشی تدریس 

 و نملی نمانجی مدرنس صور  به نسخ انوتفنتی مانید و اهاار نف  در نسخ ثبم نحوف نسشه  خذنفر  باحث

 باال  وارد به نسبم گفوهی رار با دانجیوناک دش خواهد مالر همچوین. شد خواهد ارائه داروخانه  حل در

 .نمانود رسب را اله    ار 

 

 رسانه های کمک آموزشی

 Power Pointو اسالندهات م یه شدف با نف  اهاار  خفوژرتور وندئو -

 وانم بفد مشته -

 اهاار داروخانه سیستم نف  -

 هیلم ز وهشی -
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 سنجش و ارزیابی

 

 سانم مارنخ نمفف رور زه وک زه وک

 رار   ار  ارهشیابی

و مانید  اهاار نف  با

 نسخ
OSCE  

در انت ات 

 مف 
- 

 رتبی ارهشیابی

 رلیه اه مف  خاناک

 شدف مدرنس  طادب

 نلمی هات باهدند و

روماف خاسخ و 

  مجفنحی
 

در انت ات 

 مف 
- 

 و  وام حضور

 دانجیو هات هعادیم

 نیمسال طول در

 محصیلی

و  سواال  ش اهی

گفوهی و   م جارر

 انیا  ماادیف

 سانم رالسی در طول مف  

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو:

اه دانجیوناک گفا ی انتاار  ی رود ره با موجه به اهمیم درس و معداد واحد  مووع  وابع و موجه به  حدودنم 

 ف نمانود:ه انی و هجفدگی  طادب ج م هفچه ب تف بفگاار شدک انن درس به ناا  هنف موجه واه

 ( دارد مأثیف ارهشیابی در دررالس غیبم) و داروخانه حضور  وام و دقیق در رالس -1

 هات نلمی شفرم هعال در باهدند -2

  طفح شدک سواال  در سانم خاسشگونی به سواال  هفاگیف  -3

  جاررم هعال در خاسخ به سواال  و بحث گفوهی  طفح شدف موسط  درس   -4
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تحصیلی  دومدر نیم سال  کارآموزی داروخانه در عرصه شهریجدول زمانبندی ارائه درس 

98-97 

 روش تدریس مدرس تاریخ ایام هفته موضوع هر جلسه جلسه
ابزار 

 آموزشی

1 

 مدرنس سشوفانی معا لی به  واور دستیابی به اهداف شواختی

 ثبم نحوف داروخانه  اهاار نف  نسشه  خذنفرمدرنس نمانجی و نملی 

 (4)گفوف  شمارف  نسخ انوتفنتی مانید و اهاار نف  در نسخ

 درتف موالنی 16/11/97 شوبه سه
  مدرنس سشوفانی

 نمانجی  رار گفوهی

اهاار  نف 

 داروخانه

2 

 مدرنس سشوفانی معا لی به  واور دستیابی به اهداف شواختی

 ثبم نحوف داروخانه  اهاار نف  نسشه  خذنفرمدرنس نمانجی و نملی 

 (11)گفوف  شمارف  نسخ انوتفنتی مانید و اهاار نف  در نسخ

 درتف موالنی 23/11/97 شوبه سه
  مدرنس سشوفانی

 نمانجی  رار گفوهی

اهاار  نف 

 داروخانه

3 

 مدرنس سشوفانی معا لی به  واور دستیابی به اهداف شواختی

 ثبم نحوف داروخانه  اهاار نف  نسشه  خذنفرمدرنس نمانجی و نملی 

 (12)گفوف  شمارف  نسخ انوتفنتی نیدما و اهاار نف  در نسخ

 درتف موالنی 30/11/97 شوبه سه
  مدرنس سشوفانی

 نمانجی  رار گفوهی

اهاار  نف 

 داروخانه

4 

 مدرنس سشوفانی معا لی به  واور دستیابی به اهداف شواختی

 نحوف داروخانه  اهاار نف  نسشه  خذنفرمدرنس نمانجی و نملی 

 (8)گفوف  شمارف  نسخ انوتفنتی دمانی و اهاار نف  در نسخ ثبم

 درتف موالنی 7/12/97 شوبه سه
  مدرنس سشوفانی

 نمانجی  رار گفوهی

اهاار  نف 

 داروخانه

5 

 مدرنس سشوفانی معا لی به  واور دستیابی به اهداف شواختی

 نحوف داروخانه  اهاار نف  نسشه  خذنفرمدرنس نمانجی و نملی 

 (5)گفوف  شمارف  نسخ وتفنتیان مانید و اهاار نف  در نسخ ثبم

 درتف موالنی 4/12/97 شوبه سه
  مدرنس سشوفانی

 نمانجی  رار گفوهی

اهاار  نف 

 داروخانه

6 

 مدرنس سشوفانی معا لی به  واور دستیابی به اهداف شواختی

 نحوف داروخانه  اهاار نف  نسشه  خذنفرمدرنس نمانجی و نملی 

 (1)گفوف  شمارف  نسخ تیانوتفن مانید و اهاار نف  در نسخ ثبم

 درتف موالنی 20/1/98 شوبه سه
  مدرنس سشوفانی

 نمانجی  رار گفوهی

اهاار  نف 

 داروخانه

7 

 مدرنس سشوفانی معا لی به  واور دستیابی به اهداف شواختی

 ثبم نحوف داروخانه  اهاار نف  نسشه  خذنفرمدرنس نمانجی و نملی 

 (14)گفوف  شمارف  سخن انوتفنتی مانید و اهاار نف  در نسخ

 درتف موالنی 27/1/98 شوبه سه
  مدرنس سشوفانی

 نمانجی  رار گفوهی

اهاار  نف 

 داروخانه

8 

 مدرنس سشوفانی معا لی به  واور دستیابی به اهداف شواختی

 ثبم نحوف داروخانه  اهاار نف  نسشه  خذنفرمدرنس نمانجی و نملی 

 (9)گفوف  شمارف  نسخ انوتفنتی مانید و اهاار نف  در نسخ

 درتف موالنی 3/2/98 شوبه سه
  مدرنس سشوفانی

 نمانجی  رار گفوهی

اهاار  نف 

 داروخانه

9 

 مدرنس سشوفانی معا لی به  واور دستیابی به اهداف شواختی

 ثبم نحوف داروخانه  اهاار نف  نسشه  خذنفرمدرنس نمانجی و نملی 

 (2شمارف   )گفوف نسخ انوتفنتی مانید و اهاار نف  در نسخ

 درتف موالنی 10/2/98 شوبه سه
  مدرنس سشوفانی

 نمانجی  رار گفوهی

اهاار  نف 

 داروخانه

اهاار  نف   مدرنس سشوفانی درتف موالنی 17/2/98 شوبه سه مدرنس سشوفانی معا لی به  واور دستیابی به اهداف شواختی 10
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 ثبم نحوف داروخانه  اهاار نف  نسشه  خذنفرمدرنس نمانجی و نملی 

 (3مارف )گفوف  ش نسخ انوتفنتی مانید و اهاار نف  در نسخ

 داروخانه نمانجی  رار گفوهی

11 

 مدرنس سشوفانی معا لی به  واور دستیابی به اهداف شواختی

 در نسخ ثبم نحوف داروخانه  اهاار نف  نسشه  خذنفرمدرنس نمانجی و نملی 

 (13ف )گفوف  شمار نسخ انوتفنتی مانید و اهاار نف 

 درتف موالنی 25/2/97 شوبه سه
  مدرنس سشوفانی

 نمانجی  رار گفوهی

اهاار  نف 

 داروخانه

12 

 مدرنس سشوفانی معا لی به  واور دستیابی به اهداف شواختی

 در نسخ ثبم نحوف داروخانه  اهاار نف  نسشه  خذنفرمدرنس نمانجی و نملی 

 (10)گفوف  شمارف  نسخ انوتفنتی مانید و اهاار نف 

 درتف موالنی 24/2/98 شوبه سه
  مدرنس سشوفانی

 نمانجی  رار گفوهی

اهاار  نف 

 داروخانه

13 

 مدرنس سشوفانی معا لی به  واور دستیابی به اهداف شواختی

 نحوف داروخانه  اهاار نف  نسشه  خذنفرمدرنس نمانجی و نملی 

 (6)گفوف  شمارف  نسخ انوتفنتی مانید و اهاار نف  در نسخ ثبم

 درتف موالنی 31/2/98 شوبه سه
  مدرنس سشوفانی

 نمانجی  رار گفوهی

اهاار  نف 

 داروخانه

14 

 مدرنس سشوفانی معا لی به  واور دستیابی به اهداف شواختی

 ثبم نحوف داروخانه  اهاار نف  نسشه  خذنفرمدرنس نمانجی و نملی 

 (7)گفوف  شمارف  نسخ انوتفنتی مانید و اهاار نف  در نسخ

 درتف موالنی 7/3/98 شوبه سه
  مدرنس سشوفانی

 نمانجی  رار گفوهی

اهاار  نف 

 داروخانه

15 

 مدرنس سشوفانی معا لی به  واور دستیابی به اهداف شواختی

 ثبم نحوف داروخانه  اهاار نف  نسشه  خذنفرمدرنس نمانجی و نملی 

 (16)گفوف  شمارف  نسخ انوتفنتی مانید و اهاار نف  در نسخ

 درتف موالنی 14/3/98 هشوب سه
  مدرنس سشوفانی

 نمانجی  رار گفوهی

اهاار  نف 

 داروخانه

16 

 مدرنس سشوفانی معا لی به  واور دستیابی به اهداف شواختی

 ثبم نحوف داروخانه  اهاار نف  نسشه  خذنفرمدرنس نمانجی و نملی 

 (15)گفوف  شمارف  نسخ انوتفنتی مانید و اهاار نف  در نسخ

 درتف موالنی 21/3/98 شوبه سه
مدرنس   سشوفانی

 نمانجی  رار گفوهی

اهاار  نف 

 داروخانه

17 

 : در دانجادف داروساهت) مما ی دانجیوناک( مدرنس سشوفانی

 دارو س ارر نحوف و دارو خشو هات شفرم با زشوانی -1

 داروخانه  ادی گفدر و حسابدارت اصول با زشوانی -2

 

 درتف موالنی 7/3/98 شوبهسه 

سشوفانی  بحث 

 وهیگف

را پیومف  

بفد   وانم

 خفوژرتور

 

 

 EDO  سئول ا ضاء و نا              :گفوف  دنف ا ضاء و نا                             : درسین ا ضاء و نا 

 :دانجادف

 :ارسال مارنخ                        :ارسال مارنخ                         :محونل مارنخ         


