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العات علمی در زمینه فارماکولوژی  در موقعیت برای دانشجو جهت پیاده کردن اط تدارک بستر مناسب  هدف کلی:

 های واقعی 

اربرد انواع داروها ، در حین کارآموزی فارماکولوژی بالینی دانشجو موظف به بررسی و شناخت ک  شرح کارآموزی:

 اثرات دارویی و عوارض آنها را در مورد بیماران متفاوت می باشد.

 :در پایان این دوره از دانشجو انتظار می رود که اهداف رفتاری:

 الف(اهداف عمومی و اخالقی:

 را رعایت کند. ) رعایت یونیفرم/ اتیکت و...(اصول اخالقی، حجاب و شئونات دانشجویی -1

 مان مقرر در محل برگزاری کارآموزی حضور داشته و در طول دوره غیبت نداشته باشد.در ز -2

 احساس مسئولیت داشته و در انجام تکالیف و وظایف عالقه مند و مسئول باشد. -3

روانی از وی به  -داشته و بتواند حمایت جسمی و روحی و همراهی توانمندی کافی در برقراری ارتباط موثر با بیمار -4

 عمل آورد.

 تعامالت مناسب و مفید با مربی و پرسنل بیمارستان داشته و در انجام وظایف با آنها همکاری داشته باشد. -5

کارشناسی پرستاری 2دانشجویان ترم : گروه فراگیر                                                                            فارماکولوژی بالینیعنوان درس :   

 عصر یکشنبه :  روز برگزاری کارآموزی                                                                 واحد کل( 1) از  واحد  5/0 تعداد واحد :

 بیمارستان بهلول 2 داخلیبخش :  محیط کارآموزی                                                                 یهم زمان با فارماکولوژی نظرپیش نیاز : 

مربی: نجمه ابراهیمی                                                                                                6139-79اول  نیمسال :  

 

 

 



 )تکنیک های پرستاری با نظارت مستقیم و یا کمک مربی انجام می گیرد(  ب( اهداف ویژه:

 با بخش دارویی پرونده بیمار و کاردکس آشنا شود. .1

 ا بشناسد.انواع اشکال دارویی ر .2

انواع دسته های دارویی را شناخته، پرکاربردترین داروهای هر دسته را نام ببرد و موارد مصرف آن ها را بیان  .3

 کند.

 پرکاربرد ترین داروهای بخش را شناخته و موارد مصرف آن ها را ذکر کند. .4

 مهم ترین عوارض دارویی مربوط به داروهای بخش را بشناسد. .5

 رمصرف را بداند.نام تجاری داروهای پ .6

 با آنتی دوت برخی داروهای پر مصرف آشنا شود. .7

 با اصطالحات و اختصارات دارویی آشنا شود. .8

 با تداخالت دارویی شایع آشنا شود. .9

 اصول نگهداری داروها را شناخته و رعایت کند. .10

 رده بندی مصرف داروها در بارداری را بداند. .11

 شود.با انواع سرم ها و محلول های وریدی آشنا  .12

 وسایل الزم جهت سرم درمانی را آماده و تعداد قطرات انفوزیون آن را تنظیم کند. .13

 استنشاق تزریقی( به طرز صحیحی اجرا نماید. -موضعی -دستورات دارویی را به روش های مختلف )خوراکی .14

 با داروهای ترالی اورژانس آشنا شود. .15

 ا نماید.اصول صحیح دارو درمانی را بداند و زیر نظر مربی اجر .16

 ( آشنا شود. ADRبا چگونگی گزارش عارضه ناخواسته دارویی) .17

با دسته های آنتی بیوتیک ها آشنا شده، عوارض، موارد مصرف و مراقبت های پرستاری مرتبط با آن ها را  .18

 شناسایی کند.



موارد مصرف و مراقبت های پرستاری مرتبط با آن ها را  ض،عوار ،آشنا شدهداروهای قلبی عروقی با  .19

 شناسایی کند.

آشنا شده، عوارض، موارد مصرف و مراقبت های پرستاری مرتبط با آن ها  ضدالتهاب استروئیدیبا داروهای  .20

 را شناسایی کند.

مرتبط با آن  استروئیدی آشنا شده، عوارض، موارد مصرف و مراقبت های پرستاری غیر با داروهای ضدالتهاب .21

 .ها را شناسایی کند

آشنا شده، عوارض، موارد مصرف و مراقبت های پرستاری مرتبط با آن ها دیابت و انسولین ها با داروهای ضد .22

 .را شناسایی کند

آشنا شده، عوارض، موارد مصرف و مراقبت های پرستاری مرتبط با آن ها را شناسایی درد با داروهای ضد .23

 .کند

آشنا شده، عوارض، موارد مصرف و مراقبت های پرستاری مرتبط با آن ارکینسون و آلزایمرپ با داروهای ضد .24

 .ها را شناسایی کند

آشنا شده، عوارض، موارد مصرف و مراقبت های پرستاری مرتبط با آن ها را  برونکودیالتوربا داروهای  .25

 .شناسایی کند

مراقبت های پرستاری مرتبط با آن ها را آشنا شده، عوارض، موارد مصرف و چربی خون  با داروهای ضد .26

 .شناسایی کند

 روش تدریس:

اجرای نمونه کار توسط مربی و  -کنفرانس بالینی -بحث گروهی -پرسش و پاسخ آموزش بالینی و عملی -سخنرانی

 دانشجو

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 رعایت اهداف عمومی 

 حضور به موقع ، منظم و فعال در جلسات کارآموزی 

  فعال در پرسش و پاسخ، بحث گروهی و کنفرانس های مربوطهشرکت 



 تکمیل الگ بوک مربوطه 

 مایند مپ مرتبط با کنفرانس ها ارائه 

 شرکت در آزمون نهایی 

 

 روش ارزشیابی دانشجو:

 

 نمره درصد شرح فعالیت ردیف

 4 20 رعایت اهداف عمومی 1

 ارزیابی کار تخصصی و مهارت بالینی 2

 ی()رعایت اهداف تخصص

60 12 

 1 5 کنفرانس 3

 1 5 مایندمپ ارائه  4

 2 10 آزمون پایان دوره 5

 20 100  جمع

 

 

 منابع:

 . چاپ سوم. دکتر کامران احمدی 2013ترور-فارماکولوژی کاتزونگ

 فارماکولوژی بالینی

 


