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 :هدف کلی

 . ايجاد بستر مناسب جهت پياده کردن اطالعات علمی در زمينه فارماکولوژی در موقعيت های واقعی

:  شرح کارآموزی 

در حين کارآموزی فارماکولوژی بالينی ، دانشجو موظف به بررسی و شناخت کاربرد انواع داروها ، اثرات دارويی و عوارض آن ها در 

 . مورد بيماران متفاوت می باشد

 نسبت به بررسی و شناخت کاربرد انواع داروها ، اثرات دارويی و عوارض آن در پایان این درس دانشجو قادر خواهد بود: رفتاریاهداف 
     :  آشنایی پیدا کند شاملها در مورد بيماران متفاوت

 داروهای بی حس کننده موضعی و شل کننده های عضالنی ،  .1
 داروهای ضد فشار خون ،  .2
 داروهای مؤثر در آنژین صدری و آریتمی قلبی،  .3
 داروهای مؤثر در درمان نارسایی احتقانی قلب ،  .4
 داروهای مؤثر بر نارسایی سیستم تنفسی،  .5
 داروهای مؤثر در درمان کم خونی،  .6
 داروهای پایین اورنده چربی خون،  .7
 داروهای ضد انعقاد خون،  .8
 داروهای ضد انگلی،  .9

 اتوکوییدها و آنتاگونیست های اتوکوییدی، .10
 کورتیکواستروییدها، .11
 هورمون های هیپوتاالموس و هیپوفیز، گونادوتروپین ها و هورمون های جنسی،  .12
 آنتی بیوتیک های بتا الکتام و ماکرولیدها،  .13
 تتراسیکلین،کلرامفنیکل،  آمینوگلیکوزیدها،  .14
 سولفانایدها، آنتی سپتیک ها، .15
 داروهای ضد سل، جذام و ضد قارچ، .16
 داروهای ضد ویروس،  .17
 داروهی ضد سرطان ،  .18
 انسولین و داروهای ضددیابت خوراکی و تزربقی، .19
 داروهای مورد استفاده در اختالالت گوارشی، .20
 داروهای مؤثر بر غده تیرویید و متابولیسم استخوان، .21
 بیهوش کننده های عمومی، .22
 داروهای ضد سایکوز، .23
 داروهای ضد افسردگی، ضد اضطراب و خواب آور، .24
 داروهای ضد صرع و پارکینسون، .25
 داروهای ضددرد و مخدرها، .26
 داروهای گیاهی و طب سنتی، .27



:    مقررات درس و انتظارات از دانشجويان

 حضور به موقع دانشجو در محل  كارآموزي-1

 پوشیدن فرم مخصوص، نصب كارت شناسایي بر روي لباس- 2

 رعایت شئونات حرفه اي         -3

 ارائه به موقع تكالیف تعیین شده از طرف مربي        -  4

عدم استفاده از تلفن همراه و زیورآالت -  5

 

 :روش ارزشيابی- 

  (ارائه کنفرانس دارویی و گزارش موردی)ارزیابی انجام و ارائه تکالیف بالینی  -

  (رعایت دوز دارو و سایر اصول تجویز دارو )ارزیابی شیوه عملکرد دانشجو در ارائه درمان های دارویی  -

تکمیل الگ بوک   -

 تکمیل فرم ارزشیابی عملکرد دانشجو با رعایت موارد زیر  :

 فعالیتهاي عملي و مهارتهاي دانشجو در طي دوره كارآموزي -1

 (بر اساس فرم تدوین شده  )امتحان عملي پایان دوره كارآموزي  -2

  (.... كنفرانسها و  )فعالیتهاي علمي دانشجو در طي دوره كارآموزي -3

 ویژگیهاي عمومي دانشجو       -4

تحقیق كتابخانه اي  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

دانشکده پرستاری و مامايی  -   دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

  فارماکولوژی بالینیفعاليتهاي آموزشي روزانه دانشجو در واحد كاراموزي
 

                   کارشناسی پرستاری : مقطع تحصيلی

 روز      9:  روزها تعداد  

           مراکز بهداشتی درمانی، بیمارستان ها بخش های داخلی و جراحی، عفونی، زنان و زایمان، و کودکان:محل کاراموزی 

 اول : خانم طاهري             نيمسال تحصيلی :  مربی 

 

 

 

 

 

روزهاي كارآموزي 

 

محل كار آموزي 

 

مهارتهاي روزانه 

فعاليت دانشجو 

عالوه بر تمرين و انجام و گزارش فعاليتهاي 

روزانه موضوعات زير توسط دانشجو مطالعه و 

به بحث گذاشته مي شود 

کسب مهارت در آماده سازی   روز اول

داروهای تزريقی 

داروهای قلبی 

کسب مهارت در آماده سازی محلول  روز دوم 

های قابل انفوزيون  

 داروهای تنفسی 

داروهای آنتی بيوتيک  فرصت های تمرين و تکرار   روز سوم 

کسب مهارت در آموزش استفاده از  روز چهارم 

 MDIاسپری ، نبواليزر ، 

داروهای ضد ديابت 

 داروهای اختالالت گوارشی فرصت های تمرين و تکرار  روز پنجم 

کسب مهارت در آموزش نحوه  روز ششم 

استفاده از شياف های رکتالی و 

وازينال 

داروهای ضد صرع و تشنج  

داروهای ضد اضطراب و خواب آور   کسب مهارت درمحاسبه  دوز داروها  روز هفتم 

کسب مهارت در محاسبه تعداد  روز هشتم 

قطرات انفوزيون 

داروهای ضد درد و مخدرها 

 امتحان عملي پايان دوره كارآموزيفرصت های تمرين و تکرار   روز نهم



 


