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 : کارآموزیشرح 

و عوارض  ییو شناخت کاربرد انواع داروها ، اثرات دارو یدانشجو موظف به بررس ینیبال یفارماکولوژ یکارآموز نیدر ح

 .باشد یمتفاوت م مارانیآنها را در مورد ب

 :کلي هدف 

 .یواقع یها تیدر موقع  یفارماکولوژ نهیدر زم یکردن اطالعات علم ادهیدانشجو جهت پ یتدارک بستر مناسب  برا

 :رفتاری اهداف

 :که رود می انتظار دانشجو از دوره این پایان در

 الف: اهداف عمومي و اخالقي:

به عمل  یو ازرا  یعاطف یو روح یجسم تیداشته و حما رشیرا در بدو پذ ماریارتباط موثر با ب یبرقرار ییتوانا (1

 آورد.

 .باشد الزم را داشته یبا آنها همکار فیارتباط مناسب برقرار کرده و در انجام وظا مارستانیبا پرسنل ب (2

 داشته باشد. یو مناسب با مرب دیارتباط مف (3

 کند. تیرا رعا ییو شئونات دانشجو یحجاب اسالم (4

 .ابدیوقت شناس بوده و در طول دوره به طور منظم و مرتب حضور  (5
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 و عالقه نشان دهد. لیتما فیداشته باشد و در انجام دادن وظا تیاحساس مسئول (6

 .(ردیو یا کمک مربي انجام مي گ میبا نظارت مستق یپرستار یکهایتکن): اهداف ویژه: ب (7

 و کاردکس آشنا شود. ماریپرونده ب ییبا بخش دارو (8

 مورد استفاده قرار دهد. یآشنا شده و در صورت لزوم به درست ییبا اصطالحات و اختصارات دارو (9

 کار ببندد. به ماریکنترل عفونت را هنگام مراقبت از ب یروشها (10

 را بداند. یینواع اشکال داروا (11

 د.پرمصرف را بدان یداروها ینام تجار (12

 .باشدپرمصرف آشنا  یداروها یدوت برخ یبا آنت (13

 .باشداورژانس آشنا  یترال یبا داروها (14

 را بداند. خچالیاتاق و  یشده در دما قیرق یها کیوتیب یآنت یداریپا (15

 آشنا گردد. عیشا ییبا تداخالت دارو (16

 شنا شود.آ(  ADR) ییگزارش عارضه ناخواسته دارو یبا چگونگ (17

 .دینما ییشناسا قیرا به طور دق ماریب تیهو (18

 .دینما تیرعا ییدستورات دارو یدارو دادن را هنگام اجرا حیاصل صح 6 (19

 کند. کیاز هم تفک یابه را به درستمش یداروها (20

 .دینمامحاسبه  حیدوز داروها را به طور صح (21

 .دینما تیو رعا ییشناسا قیداروها را به طور دق یاصول نگهدار (22

 .دیدر پرونده درج نما یرا به درست ییگزارشات دارو (23

 آشنا شود. یدیور یبا انواع سرمها و محلولها (24

 . دینما میرا آماده و قطرات آن را تنظ یالزم جهت سرم درمان لیوسا (25

 به عمل آورد. حیمراقبت صح ماریب یدیداخل ور یرهایاز مس (26

 .دیاجرا نما (یقیو تزر یاستنشاق ،یموضع ،یخوراک) مختلف یرا به روشها ییدستورات دارو (27

داروها  یپرستار و نکات یو مهم، مصرف دارو در باردار عیشا ییمهم، عوارض دارو یونهایکاسیاثر، اند سمیبا مکان (28

 گردد. آشنا

 موجود در بخش را به طور کامل شرح دهد. یمربوط به داروهامهم  ییعوارض دارو (29

 را بداند. یمصرف داروها در باردار یرده بند (30

 مختلف را انجام دهد. مارانیمورد استفاده در ب یالزم جهت کنترل عوارض داروها یمراقبتها (31

 آموزش دهد. یو خانواده و ماریرا به ب یعوارض احتمال یریگیمصرف دارو و پ یچگونگ (32



 روش تدریس:

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

 دانشجو

 :دانشجو تکالیف و وظایف

 استفاده از یونیفرم و اتیکت طبق مقررات دانشگاه 

 برنامه( طبق شده مشخص ساعات کارآموزی )در عرصه در منظم و به موقع حضور 

  کوتاه نگه داشتن ناخن ها و عدم استفاده از زیور آالتشئونات اسالمیرعایت اصول اخالقی و ،  

 شده خواسته تکالیف ارائه و بالینی مهارتهای انجام  

 تکمیل الگ بوک بر اساس مهارت های انجام شده در پایان هر جلسه 

 در شرکت  post test 

 دانشجو ارزشیابي روش

 نمره درصد معیار ردیف

 4 %20 عمومی)رعایت قوانین و مقررات و معیارهای اخالقی و رفتاری(ارزشیابی  1

 10 %50 بوک الگ اساس بر انتظار مورد مهارتهای و تخصصی کار ارزیابی 2

 2 %10 و ارائه تکالیف کنفرانس بالینی 3

 4 %20  دوره پایان آزمون 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جدول طراحي پیشگام

 

 

 

 

 

 اهداف جلسات موضوع جلسه

 

 اول

انتظارات  تبییي _ آغازیي ارزشیابي معارفه،

 ) تشخیصي ارزشیابي(وتکالیف

 ویي،دار اشکال

 و ژنریک اسامي تجاری

 آنتي دوت ها

 _ جایابي _ داشتن پیش نیازها از اناطمین ارتباط برقراری

 اهداف تعییه

 : انتظار مي رود که فراگیر از هرجلسه پایاى در

آشنا شده و در صورت لزوم  ییبا اصطالحات و اختصارات دارو (1

 مورد استفاده قرار دهد. یبه درست

 کار ببندد. به ماریکنترل عفونت را هنگام مراقبت از ب یروشها (2

 را بداند. یینواع اشکال داروا (3

 د.پرمصرف را بدان یداروها ینام تجار (4

 .باشدپرمصرف آشنا  یداروها یدوت برخ یبا آنت (5

اصل صحیح دارو دادن را هنگام اجرای دستورات رعایت 6 (6

 کند.

 

 دوم

 

 سرم ها و محلول های وریدی

 انواع سرم ها و محلول های وریدی را بداند.کاربرد  (1

 رات سرم را به درستی تنظیم نماید.قط (2

 

 سوم

 

 داروهای قلبي عروقي

مکانیسم اثر، اندیکاسیونهای مهم، عوارض دارویی شایع،  (1

مصرف دارو در بارداری و نکات پرستاری داروهای قلبی 

اج، -عروقی رایج)فوروزماید،اسپیرونوالکتون، ترریامترن

متورال، پروپورانولول، آتنولول، نیتروگلیسیرین، 

، دیلتیازم، کاپتوپریل وراپامیللوزارتان، والزارتان. 

 ( را بداند.دیگوکسین

 کارآموزی :نوع واحد    واحد  0.5  :عداد واحدتفارماکولوژی بالینی                                                              :درسعنوان 

 )و عملی فنون پرستاری)تئوری اصول و  :پیش نیاز                                            3ترم ،دانشجویان کارشناسی پرستاری :گروه فراگیر

 1400-01سال تحصیلی  اول  :نیمسال   طبق برنامهمارستان عالمه بهلول گنابادی،بیداخلی و جراحی ش بخ و روز برگزاری:محیط 

 فاطمه افشاری مربي:



عوارض  یریگیو پ های قلبی عروقیمصرف دارو یچگونگ (2

 .آموزش دهد یو خانواده و ماریرا به ب یاحتمال

 

 چهارم

 

 داروهای تنفسي

مکانیسم اثر، اندیکاسیونهای مهم، عوارض دارویی شایع،  (1

موثر  مصرف دارو در بارداری و نکات پرستاری داروهای

،کورتیکواستروئیدهای هابرونکودیالتورتنفس) بر سیستم

 ( را بداند...استنشاقی، مونته لوکاست، دکسترومتورفان

عوارض  یریگیو پ های استنشاقیمصرف دارو یچگونگ (2

 .آموزش دهد یو خانواده و ماریرا به ب داروها یاحتمال

 

 پنجم

 

 داروهای کاهنده قند خون

 

 )ارزشیابي تراکمي(

 ع،یشا ییمهم، عوارض دارو یونهایکاسیاثر، اند سمیمکان (1

ضد دیابت  یداروها یو نکات پرستار یمصرف دارو در باردار

 متفورمین، گلیبن کالمید، آکاربوز،)خوراکی و تزریقی

 .اند( را بدانواع انسولین رپاگلینید،

 یریگیو پخوراکی  های ضد دیابتمصرف داروو زمان  نحوه (2

 .ش دهدآموز یو خانواده و ماریرا به ب یعوارض احتمال

روش و محل های صحیح تزریق انسولین را بداند و به بیمار  (3

 آموزش دهد. 
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