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                                                 دکتر محبوبه فرخ پور:  مدرس
   پزشکی 5کالس شماره :  کالسمکان 

  پنج شنبه ها: روز کالس 
  

  

  اثر بدن بر دارو ، تداخل هاي دارویی، تنوع پاسخ هاي دارویی، عملکرد اعصاب اتونومآشنایی دانشجو با اصول کلی عملکرد دارو در بدن ،  :هدف کلی
  

    :اهداف اختصاصی
  .در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود

  حیطه شناختی
  .را بشناسد  ي این دستهمکانیسم عمل  داروها-1
  .عمل اثار دارویی رابشناسدبراساس مکانیسم  -2
  .موارد مصرف و عدم مصرف، عوارض و احتیاط هر دارو را بشناسد -3

  حیطه نگرشی
  .منفی هم داشته باشدهر دارویی در کنار آثار مثبت ممکن است آثار -1
  .اهمیت مصرف دارو را علیرغم عوارض دارویی در نظر بگیرد -2
  .با سایر بیماران متفاوت باشدممکن است بهترین دارو براي هر بیمار  -3

  حیطه مهارتی
  .در بالین بیمار دسته مورد نیاز دارویی را شناسایی کند -1
  .از داروهاي مختلف هر دسته بهترین دارو براي هر بیمار را شناسایی کند -2
  .تداخل هاي احتمالی هر دارو را به بیمار گوشزد کند. در مورد عوارض احتمالی هر دارو و اهمیت آن با بیمار صحبت کند -3

  

  حضور و غیاب، پرسش از درس هاي قبلی و اهمیت درك آنها در درس هاي بعدي :استاد چگونگی فعالیت
  

  سخنرانی و پرسش و پاسخ: شیوه تدریس



  وایت برد   :وسایل کمک آموزشی 
  

  

  بحث و پرسش در مورد هر  مبحث :چگونگی فعالیت دانشجو
  

  ارائه جدید ترین راهکارهاي دارویی در هر مبحث درسی با استفاده از مقاالت :تکالیف دانشجو

  امتحان میان ترم و پایان ترم و تکالیف دانشجو و حضور و غیاب :نحوه ارزیابی دانشجو
  

  جدول زمانبندي درس  

  رئوس مطالب  ردیف

  داروهاي ضد فشار خون  1

  داروهاي نارسایی قلبیدرمان آنژین و   2

  داروهاي ضد آریتمی  3

 دیورتیک ها  4

 درمان هیپرلیپیدمی  5

 متسع کننده هاي برونش و ضد آسم  6

 رینیت آلرژیک و سرفه  7

  داروهاي ضد صرع  8

  داروهاي بیهوش کننده عمومی  9

  بیحس کننده هاي موضعی  10

 شل کننده هاي عضالنی  11

 پارکینسون و سایر اختالالت حرکتی  12

 مخدرها  13

خواب آورها –آرامبخش   14  

 ضد جنون ها  15

 لیتیم  16

 ضد افسردگی ها  17
  

فارماکولوژي پایه و بالینی کاتزونگ آخرین چاپ و کتاب فارماکولوژي پزشکی ترجمه دکتر رخساره معمار، دکتر محبوبه فرخ پور و  :منابع درسی .1
  رفیع اندیشه انتشارات  ،دکتر آزاده مصري پور



 


