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  □يىيتکَ                   ■  يهزحلِ ا                     ياةيهزاحل ارسش

 درصذ 5: اةيحضَر ٍ ؽ ،فياًجبم تکبل ،ت داًشجَيفؼبل

 :اى تزمياهتحبى م

 : اًجبم شذُ يسّبيکَئ

 ییدرصذ اس ًوزُ ًْب 95: اى تزمياهتحبى پب

                 □غلط ٍ ح يصح            ■    يًِ ايچٌذ گش                 ■   يحيتشز          □ ياى تزم        شفبُيًَع اهتحبى پب

   □يجَر کزدى

 

 :درس شزحی اس 

تحزیک کٌٌذُ ،ثیوبري ّبي تٌبسلی، تَکَلیتیک ّب، پزاکالهپسی، رٍشْبي جلَگیزي، ًبساییآشٌبیی هقذهبتی ثب   .1

  شَک ،ّبي سایوبًی
 

 

: س درس هَرد ًظزيتذر يهٌبثغ اصل
      1)      RANG, H., DALE, M. M., RITTER, J. & MOORE, P. 2003. Pharmacology Churchill 

Livingstone. New York.            

2)  Basic and clinical pharmacology; Bertram G. Katzung, Susan B. Masters, Anthony J. Trevor; 11
th

 

edition, 2011  

 

 



 

 

 

 : درس اّذاف کلی

1.  

  ٍیی جلَگیزي اس ًبساییرٍشْبي دارثز  يهزٍر .2

 دارٍّبي جلَگیزي اس ثبرداريثز  يهزٍر .3

 شَکثب  ییآشٌب .4

 

 

 جلسِ اٍل٭

 سیذیبىدکتز : ًبم هذرس

 در حاهلگی پراکالهپسیهفاّين پايِ : عٌَاى هبحث

 : اّذاف اختصبصی

در  .اس است، آشٌب خَاّذ شذيًذُ هَرد ىيم هطبلت آيکِ در تفِ (پزاکالهپسی)هسوَهیت حبهلگی  يُ ٍ هقذهبتيل اٍلُ داًشجَ ثب اصَى جلسيدر ا

 :پبپبى جلسِ داًشجَ قبدر هی شَد تب ثِ سَاالت سیز جَاة دّذ

 تؼزیف پزاکالهپسی را ثشٌبسذ (1)

 .ػَاهل ایجبد کٌٌذُ پزاکالهپسی را تؼزیف کٌذ (2)

 در درهبى آى آشٌب ثبشذ رٍّبي شبیغثب اًَاع دا (3)

 آشٌب شَد ي هَحز ثب ػَارض استفبدُ اس دارٍّب (4)

 . 

 □رٍاًی حزکتی                       □ػبطفی                       ■شٌبختی    :حیطِ 

ٍثحج ٍ گفتگَ  يسخٌزاى: رٍش آهَسشی

پزٍصکتَر  دئَيٍتزٍ ٍيکبهپ -ثزد تيٍا :ٍسیلِ کوک آهَسشی

 جلسِ دٍم٭

 سیذیبىدکتز : ًبم هذرس

 رٍشْاي جلَگيري از ًازايی: عٌَاى هبحث

 :اّذاف اختصبصی

تب ثِ قبدر ثبشذ هی ثبیست در پبیبى داًشجَ. اى خَاّذ شذيگذارًذ ة ير ميستن تبثيى سيا يکِ ثز رٍ ییٍ دارٍّب ًبسایی اس يهقذهبت ،ى جلسِيدر ا

 :سَاالت سیز پبسخ دّذ

 هفَْم ًبسایی را ثشٌبسذ (1

 اي غیز دارٍیی هَحز را ثیبثذرٍشِ (2

 ثب دارٍّبي شبیغ َّرهًَی آشٌبیی پیذا کٌذ (3

 ػَارض دارٍّب را ثشٌبسذ (4

 

 □رٍاًی حزکتی                       □ػبطفی                       ■شٌبختی :   حیطِ 

 سخٌزاًی، ثحج ٍ گفتگَ: رٍش آهَسشی

تَر پزٍصک کبهپیَتزٍ ٍیذئَ -ثزد یتٍا: ٍسیلِ کوک آهَسشی

 

 جلسِ سَم٭

 سیذیبىدکتز : ًبم هذرس

 از بارداري رٍشْاي جلَگيري :عٌَاى هبحث



 :اّذاف اختصبصی

شَد کِ ثِ سَااالت سیز  در پبیبى ًیش قبدر هی .اًَاع هختلف آى را ثشٌبسذآشٌب شذُ ٍ هی تَاًذ  کٌتزاسپشيدر ایي جلسِ داًشجَ ثب هجبحج پبیِ 

 :جَاة دّذ

 جلَگیزي چیست -1

 رٍشْبي غیز دارٍیی جلَگیزي کذام ّستٌذ -2

 رٍشْبي دارٍیی جلَگیزي را ثشٌبسٌذ -3

 □رٍاًی حزکتی                       □ػبطفی                       ■شٌبختی :   حیطِ 

 ، ثحج ٍ گفتگَيسخٌزاى :رٍش آهَسشی

 پزٍصکتَر دئَيٍتزٍ ٍيکبهپ -ثزد تيٍا: ٍسیلِ کوک آهَسشی

 

 جلسِ چْارم

 دکتز سیذیبى: رسًبم هذ

 دارٍّاي هَرد استفادُ در ديابت قٌدي: عٌَاى هبحث

 :اّذاف اختصبصی

درپبیبى داًشجَ قبدر . آشٌب خَاٌّذ شذ در حبهلگی در ایي جلسِ،داًشجَیبى ثب دیبثت هلیتَس ٍ دارٍّبي هَرد استفبدُ در کٌتزل ایي ثیوبري

 :خَاّذ ثَد تب ثِ سَاالت سیز پبسخ دّذ

 هَجَد جْت شٌبسبیی آسهَى ّبي تؼزیف ثیوبري ٍ (1

 .آشٌبیی ثب اًَاع اًسَلیي هَجَد در ثبسار پیذا کٌذ (2

 .اًَاع دارٍّبي خَراکی را ثشٌبسذ (3

 .اًَاع رٍشْبي درهبى غیز دارٍیی را ثیبى کٌذ (4

. 

 جلسِ پٌجن

 دکتز سیذیبى: ًبم هذرس

 عفًَت ّاي تٌاسلیدارٍّاي هَرد استفادُ در : عٌَاى هبحث

 :اّذاف اختصبصی

در پبیبى . ، ػَارض آًْب ٍ راُ ّبي درهبى دارٍیی آشٌب خَاّذ شذػفًَت ّبي تٌبسلی شبیغ در دٍشیشگبى ٍ خبًن ّبي ثبردارر ایي جلسِ داًشجَ ثب د

 :داًشجَ قبدر خَاّذ ثَد تب هَارد سیز را ثیبى کٌذ

 ػفًَت ّبي شبیغ در حبهلگی  را ثشٌبیذ (1

 اگیزدرٍشْبي درهبى دارٍیی ػفًَت ّبي شبیغ را فز (2

 ثب ػَارض دارٍّبي هَرد استفبدُ آشٌب شَد (3

 

 ششنجلسِ ٭

 سیذیبىدکتز : ًبم هذرس

 غيراسترٍئيدي،استاهيٌَفي التْاب ضد دارٍّاي: ػٌَاى هجحج

 

 :اّذاف اختصبصی

اهز هَرد ثزرسی قزار  ایيهَرد استفبدُ در  يى دارٍّبيّوچي .ثحج خَاّذ شذ دارٍّبي ضذالتْبة ٍ درد ٍ کبرثزد آى ّب در حبهلگیى جلسِ يدر ا

 :ر پبسخ دّذياى داًشجَ قبدر خَاّذ ثَد تب ثِ سَاالت سيدر پب .خَاٌّذ گزفت

 .ثِ درد را ثشٌبسذ کلیبتی در هَرد پبسخ درهبًی ثذى (1

 را فزا گیزد فبرهبکَلَصي پبیِ ٍ ثبلیٌی دارٍّبي ضذ التْبة در حبهلگی (2

 .ثب دارٍّبي جذیذ ضذ درد آشٌبیی پیذا کٌذ (3



. 

 □رٍاًی حزکتی                       □ػبطفی                       ■شٌبختی   : حیطِ 

 ، ثحج ٍ گفتگَيسخٌزاى: رٍش آهَسشی

پزٍصکتَر  دئَيٍتزٍ ٍيکبهپ -ثزد تيٍا: ٍسیلِ کوک آهَسشی

 

 ّفتنجلسِ ٭

 سیذیبىدکتز : ًبم هذرس

 تَکَليتيک ّا ٍ تقَيت کٌٌدُ ّاي زايواًی: ػٌَاى هجحج

 :اّذاف اختصبصی

هَرد استفبدُ در درهبى  يدر اداهِ دارٍّب. خَاّذ گزفتاًجبم ػَاهل ایجبد کٌٌذُ ٍ یب جلَگیزي کٌٌذُ اس سایوبى کَتبُ ثز  يهزٍرى جلسِ يدرا

 :  ر پبسخ دّذياى داًشجَ قبدر خَاّذ ثَد تب ثِ سَاالت سيدر پب .خَاّذ شذ يثزرس

 ل فیشیَلَصیک سایوبى را ثشٌبیذػل (1

 دارٍّبي هحزک سایوبى را فزاگیزدفبرهبکَلَصي پبیِ ٍ ثبلیٌی  (2

 ثب دارٍّبي جلَگیزي کٌٌذُ اس سایوبى ٍ ػَارض آى آشٌبیی پیذا کٌذ (3

 □رٍاًی حزکتی                       □ػبطفی                       ■شٌبختی :   حیطِ  

 ، ثحج ٍ گفتگَيسخٌزاى: رٍش آهَسشی

پزٍصکتَر  دئَيٍتزٍ ٍيکبهپ -ثزد تيٍا: ٍسیلِ کوک آهَسشی

 

 ّشتنجلسِ ٭

 سیذیبىدکتز : ًبم هذرس

 شَک: ػٌَاى هجحج

 :اّذاف اختصبصی

اى داًشجَ قبدر يدر پب .ٍرد ثزرسی قزارگزفتِ ٍ داًشجَ ثبیذ ثتَاًذ ثب دارٍّبیی کِ در ایي اهز دخبلت دارًذ آشٌب شَدم اًَاع شَکى جلسِ يا در

 :ر پبسخ دّذيخَاّذ ثَد ثِ سَاالت س

 اًَاع شَک را ثشٌبسذ (1

 ثب دارٍّبي هَحز در درهبى شَک آشٌبیی پیذا کٌذ (2

 .ػَارض دارٍّبي ثِ کبر رفتِ را فزا گیزد (3

 . 

 □رٍاًی حزکتی                       □ػبطفی                       ■شٌبختی :   یطِ ح

 ، ثحج ٍ گفتگَيسخٌزاى: رٍش آهَسشی

پزٍصکتَر  دئَيٍتزٍ ٍيکبهپ -ثزد تياٍ: ٍسیلِ کوک آهَسشی


