داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ اراك
داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻓﺮم ﻃﺮح درس
ﻧﺎم درس :

داروﺷﻨﺎﺳﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ)(2

در س ﭘﯿﺸﻨﯿﺎز :داروﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ)(1
ردﯾﻒ

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ 1 :

رﺷﺘﻪ و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ :ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ -ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻋﻨﻮان ﺟﻠﺴﻪ

 ١ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی داروھﺎ از ﻧﻈﺮ
ﻣﺼﺮف در ﺑﺎرداری ،ھﻮرﻣﻮن
ھﺎي ﺟﻨﺴﯽ و ﮐﻨﺘﺮاﺳﭙﺘﯿﻮھﺎ

ﮐﺪ درس:

ﻧﻮع واﺣﺪ :ﻧﻈﺮي

ﻧﺎم ﻣﺪرس :دﮐﺘﺮ ﻗﻨﺒﺮي
اﻫﺪاف رﻓﺘﺎري

ﻫﺪف ﮐﻠﯽ

ﺣﯿﻄﻪ

وﺳﺎﯾﻞ

ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

روش

ﺗﺪرﯾﺲ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮔﺮه ﻫﺎي A B C Dو  Xاﻧﻮاع ﮐﻨﺘﺮا ﺳﭙﺘﯿﻮ ﻫﺎي ﺧﻮراﮐﯽ و ﻋﻮارض

ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل داﻧﺸﺠﻮ در ﮐﻼس:

داﻧﺶ

واﯾﺖ

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ،

آﻧﻬﺎ

در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:

ﻓﺮاﮔﯿﺮي،

ﺑﻮرد و

ﻧﺖ

ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دارو از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف در

ﺑﻪ ﮐﺎر

وﯾﺪﺋﻮ

ﺑﺮداري،

ﺑﺎرداري را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮد.

ﺑﺴﺘﻦ و

ﭘﺮوژﮐﺘﻮر

اراﺋﻪ

ﮐﻨﺘﺮاﺳﭙﺘﯿﻮﻫﺎ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺛﺮ و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ آﻧﻬﺎ را

ﺗﺠﺰﯾﻪ و

ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ،

ﺑﺪاﻧﺪ.

ﺗﺤﻠﯿﻞ

ارﺟﺎع ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

 ٢داروھﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﺧﺘﻼﻻت
اﻧﻌﻘﺎدي

آﺷﻨﺎﺋﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ اﻧﻮاع و ﻋﻠﻞ اﺧﺘﻼﻻت اﻧﻌﻘﺎدي ،ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي
داروھﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﺧﺘﻼﻻت اﻧﻌﻘﺎدي

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﻔﺎھﯿﻢ زﯾﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪآﻧﮭﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻨﺪ:
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎي اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﻣﻔﺎھﯿﻢ ،آﻧﺘﯽ ﮐﻮآﮔﻮﻻﻧﺖ ،آﻧﺘﯽ ﭘﻼﮐﺖ،
ﺗﺮوﻣﺒﻮﻻﯾﺘﯿﮏ،
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ داروھﺎي آﻧﺘﯽ ﮐﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ آﻧﮭﺎ

 ٣ﻣﺴﮑﻦ ھﺎ و داروھﺎی ﺿﺪ
اﻟﺘﮭﺎب

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع داروھﺎی ﻣﺴﮑﻦ ،ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ
آﻧﮭﺎ

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ اﻧﺘﻈﺎ ر ﻣﯽ رود
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﻔﺎ ھﯿﻢ زﯾﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ

ﮐﺘﺐ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

آﻧﮭﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻨﺪ:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع داروھﺎی ﻣﺴﮑﻦ و ﺿﺪ
اﻟﺘﮭﺎب ،ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﺗﺪاﺧﻼت داروﯾﯽ و
۴

واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ھﻮرﻣﻮن ھﺎي ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه و
داروھﺎي ﺿﺪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع  ١و ٢
آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎري دﯾﺎﺑﺖ و اﻧﻮاع آن،ﻋﻮارض دﯾﺎﺑﺖ
و دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎرداری
ﺑﺎرداری ،ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ و داروھﺎي ﺿﺪ دﯾﺎﺑﺖ ﺧﻮراﮐﯽ

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ اﻧﺘﻈﺎ ر ﻣﯽ رود
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﻔﺎ ھﯿﻢ زﯾﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
آﻧﮭﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻨﺪ:
ﺑﯿﻤﺎري دﯾﺎﺑﺖ و اﻧﻮاع آن
ﺿﺮورت درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري دﯾﺎﺑﺖ و ﻋﻮارض
ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻨﺪ ﺧﻮن
اﻧﻮاع ﻓﺮاورده ھﺎي اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در
ﻣﺎرﮐﺖ داروﯾﯽ ،ﺗﻔﺎوت اﻧﻮاع اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ از ﻧﻈﺮ
ﻃﻮل دوره اﺛﺮ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي درﻣﺎﻧﯽ در ﺗﺠﻮﯾﺰ
اﻧﻮاع اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ اﻧﻮاع داروھﺎي ﺿﺪ دﯾﺎﺑﺖ
ﺧﻮراﮐﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﺗﺪاﺧﻼت داروﯾﯽ
وﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ،ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﺗﺮاﭘﯽ دﯾﺎﺑﺖ در
دوران ﺑﺎرداري
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ اﻧﺘﻈﺎ ر ﻣﯽ رود

 ۵اﺧﺘﻼﻻت ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق در
ﺑﺎرداری وداروھﺎی ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده در آن

 ۶داروھﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺣﻢ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ،ﭘﺮه اﮐﻼﻣﭙﺴﯽ ،اﮐﻼﻣﭙﺴﯽ و داروﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در
آن

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﻔﺎ ھﯿﻢ زﯾﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
آﻧﮭﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻨﺪ:
اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق در دوران
ﺑﺎرداری و ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی آﻧﮭﺎ ،ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎ و
داروھﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ھﺮ ﯾﮏ و
ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﺗﺪاﺧﻼت داروﯾﯽ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ داروﻫﺎي ﻣﺤﺮك و ﻣﻀﻌﻒ رﺣﻢ ،داروﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ اﻧﺘﻈﺎ ر ﻣﯽ رود

ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زاﯾﻤﺎن

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﻔﺎ ھﯿﻢ زﯾﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
آﻧﮭﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻨﺪ:
داروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺟﮭﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از زاﯾﻤﺎن
زودرس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،داروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای
ﺗﺤﺮﯾﮏ زاﯾﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺴﯽ
ﺗﻮﺳﯿﻦ ،اﻧﺪﯾﮑﺎﺳﯿﻮن ﻣﺼﺮف و ﻋﻮارض

ﺟﺎﻧﺒﯽ آﻧﮭﺎ
 ٧ﺳﺎﯾﺮ داروھﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
در ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی زﻧﺎن

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ داروﻫﺎي ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ،داروﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﺎزاﯾﯽ وداروﻫﺎي
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﭘﺴﺘﺎن

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ اﻧﺘﻈﺎ ر ﻣﯽ رود
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﻔﺎ ھﯿﻢ زﯾﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
آﻧﮭﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻨﺪ:
ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی ﺷﺎﯾﻊ در زﻧﺎن و داروھﺎی ﻣﻮرد
ﻣﺼﺮف و ﻃﻮل درﻣﺎن ،داروﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
در ﻧﺎزاﯾﯽ ،داروﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي
ﭘﺴﺘﺎن و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﯿﺮدﻫﯽ /ﻗﻄﻊ ﺷﯿﺮ و ﻋﻮارض

ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ داروﻫﺎ

 ٨ﻧﺴﺨﮫ ﻧﻮﯾﺴﯽ

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﻧﺘﻈﺎ ر ﻣﯽ رود داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ،اﺷﮑﺎل داروﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار داروﯾﯽ

ﻣﻔﺎ ﻫﯿﻢ زﯾﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ

اﯾﺮان و ﻟﯿﺴﺖ داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ

دﻫﻨﺪ:
اﺻﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ،اﺷﮑﺎل داروﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد
در ﺑﺎزار داروﯾﯽ اﯾﺮان و ﻟﯿﺴﺖ داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ و رﻓﺮﻧﺲ ﻫﺎ :ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐﺎﺗﺰوﻧﮓ،ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﺪل ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻤﻦ داروﻫﺎ) ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﺳﻮ ﺟﺮدن ،ﻣﺘﺮﺟﻢ :دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ادﯾﺐ(
داروﻫﺎي ژﻧﺮﯾﮏ اﯾﺮان
ﻧﺤﻮةارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮ :ﺳﻮال و ﺟﻮاب ﺳﺮ ﮐﻼس ،اﻣﺘﺤﺎن ﺗﺴﺘﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم-ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ داﻧﺸﺠﻮ :ﺣﻀﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﻓﻌﺎل در ﮐﻼس،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﺣﯿﻦ ﺗﺪرﯾﺲ ،ﺷﺮﮐﺖ در اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم.

