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 آن از صحیح ی استفاده و داروها شناخت به منجر که  است پزشکی علوم در مهم های شاخه از یکی فارماکولوژی :مقدمه

 امکان ماما آن در که است پزشکی علوم های رشته از یکی مامایی ی رشته که آن به توجه با. شود می پزشکی بالین در ها

 صورت به 1 فارماکولوژی مباحث ی ادامه بر عالوه مامایی 2 فارماکولوژی در. دارد را دارویی های گروه از برخی تجویز

 .شد خواهد پرداخته دارند کاربرد مامایی بالین در که داروهایی تجویز روش و شناخت به اختصاصی

 :هدف کلی

 بیمار پایش و عوارض تجویز، روش کاربرد، بدن، مختلف های دستگاه بر موثر داروهای با دانشجو آشنایی

 اهداف اختصاصی:  

 :در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود

 حیطه شناختی

 بشناسد و با مکانیسم عمل و عوارض هر گروه دارویی آشنا باشد. را دارویی مختلف های گروه -1

 بشناسد. را بالین در استفاده مورد تجاری های نام و نریکژ نام دارویی گروه هر در -2

 براساس مکانیسم عمل، اثار و عوارض دارویی را توضیح دهد. -3

 موارد مصرف و عدم مصرف، عوارض و احتیاط هر دارو را بشناسد. -4

 حیطه نگرشی

بیماران از در بسیاری موارد درمان است و  ماماییدرک نماید فارماکولوژی یکی از مهم ترین دروس دوره ی کارشناسی -1

 طریق تجویز صحیح دارو انجام می شود.

 هر دارویی در کنار آثار مثبت ممکن است آثار منفی هم داشته باشد.-2

 اهمیت مصرف دارو را علیرغم عوارض دارویی در نظر بگیرد. -3

 بهترین دارو برای هر بیمار ممکن است با سایر بیماران متفاوت باشد. -4

 درک کند بیماران مختلف به دلیل شرایط متفاوت می توانند آثار و عوارض بسیار متنوعی نسبت به داروها داشته باشند.-5

 حیطه مهارتی

 در بالین بیمار دسته مورد نیاز دارویی را شناسایی کند و با توجه به شرایط بیمار بهترین دارو را انتخاب کند. -1

سته، بیماری های زمینه ای و داروهایی که بیمار از قبل استفاده می کرده و تداخالت مربوط د هرقبل از تجویز دارو های  -2

 مامايی 2فارماکولوژی  نام درس: 

 1تعداد واحد: 

 نظری  نوع واحد:

  مامايیکارشناسی رشته تحصيلی: مقطع و 

 مامايی 1فارماکولوژی :  يا همزمان پيشنيازدروس 
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 به آن ها را درنظر بگیرد. 

در مورد عوارض احتمالی هر دارو، اهمیت کامل کردن طول دوره ی درمان و روش استفاده ی صحیح از اشکال دارویی  -3

 به بیمار مشاوره دهد.

 

 :روش تدريس

در همچنین کمک آموزشی اجرا خواهد گردید. و فیلم های  نرم افزار پاورپوینتبا استفاده از به صورت سخنرانی جلسات 

  .می شودبهره گرفته بازخوردی سخنرانی روش جلسات از 
 اليتهای فراگيران:عف

 وری درس تئحضور فیزیکی به موقع و فعال در تمام جلسات کالس  -1

 و جستجوی علمی ـ پژوهشی کالسیشرکت در پرسش و پاسخ  -2

 انجام تکالیف مشخص شده در پایان هر فصل -4

 :روش ارزشيابی

نمره 5                                                                حضور فعال و بموقع در کالس    

نمره 7                                امتحان پایان ترم تئوری                                           

نمره 8                                     امتحان پایان ترم عملی                                       
 

 بع اصلی درس:امن

 فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ، آخرین چاپ 

 اسماعیل صائبی، آخرین چاپفارماکولوژی بالینی داروهای ژنریک ایران، دکتر 

 نامدار جعفر – پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت - دارو و غذا معاونت – مامایی و زنان های بیماری ژنریک داروهای کتاب 

 داروهای ژنریک، ایران فارما، آخرین چاپ

https://reference.medscape.com/Website:  

 منابع جهت مطالعه بيشتر:

1. Pharmacotherapy Handbook – Barbara G Wells –Last Edition 

 

   مامايی 2فارماکولوژی : دول زمانبندی درسج
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 رئوس مطالب ردیف/جلسه

https://reference.medscape.com/


 استروئیدی یرغ و استروئیدی التهاب ضد و درد ضد داروهای 1

 استامینوفن توسط آن کنترل و تب – مخدر درد ضد داروهای 2

 سلولی دیواره بر موثر باکتری ضد داروهای 3

پروتئین ساخت روند بر موثر باکتری ضد داروهای 4  

 متفرقه و ژنتیکی ی ماده بر موثر باکتری ضد داروهای 5

 انگل ضد و ویروس ضد قارچ، ضد داروهای 6

 استروژن آنتاگونیست – آگونیست و استروژن ضد استروژن، مشابه وهایدار 7

 آندروژنی ضد و آندروژنی داروهای – پروژسترونی داروهای 8

 بارداری از پیشگیری داروهای 9

 هایپرلیپیدمی و هایپرتنشن در استفاده مورد داروهای 11

 قلبی نارسایی در استفاده مورد داروهای -  صدری آنژین در استفاده مورد داروهای 11

 خون انعقاد روند بر موثر داروهای 12

 گوارش دستگاه حرکات بر موثر داروهای – معده اسید بر موثر داروهای 13

 یبوست و اسهال ضد داروهای – استفراغ و تهوع موثر داروهای 14

 رحم صاف عضالت بر موثر داروهای 15

 نویسی در بیماری های شایع زنان و مامایینسخه تمرین  16

 

 




