
 

 بو نام خدا                                                                                            

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده پرستاری ومامایی

 گروه روان پرستاری

 ٍاحذ 1 تعداد واحد:        دارٍضٌاسی اختصاصی)سایکَفارهاکَلَشی(               نام درس:

  ساعت(17) ًظریواحد  1نوع واحد:                                                                ًذارد پیش نیاز:

 97-98دٍم  نین سال تحصیلی:                                            کارضٌاسی ارضذرٍاى پرستاری دوره:  

 دکتر فخری ٍ  تٌْام خالذی  هدرس:

 :وشرح درس  کلیهدف  ●

دارٍیی، عَارض، دٍزهصرفی دارٍّا، احتیاطات  ایي درس تِ هٌظَر کسة آگاّی ٍافسایص داًص درتارُ اثرات، تذاخالت

 فرایٌذالزم رادرتکارگیری ایي درس آگاّی ٍهْارت پرستاری ٍ فرایٌذ هصرف دارٍّای رٍاى درهاًثخص تٌظین ضذُ است.  

 فراّن هی کٌذ را در هصرف دارٍ در هذدجَیاى تا تیواریْای حاد ٍهسهي، ٍّوچٌیي آهَزش تِ هذدجَ ٍخاًَادُ ٍی پرستاری

 ایي درس تِ ضرح کلی فارهاکَلَشی اختصاصی  تالیٌی ٍدرهاًی تا تَجِ تِ هطکالت ضایع هی پردازد.

 :اهداف رفتاری ●

 در پایاى ایي درس اًتظار هی رٍد داًطجَ تتَاًذ :

 فیسیولوشی هغس واعصاب را توضیح دهد. -1

 اصَل فارهاکَکیٌتیک ٍ فارهاکَدیٌاهیک دارٍّای رٍاى درهاًثخص را ضرح دّذ. -2

 کارترد دارٍّای رٍاى درهاًثخص در اختالالت حاد ٍهسهي اعصاب ٍرٍاى را تَضیح دّذ. -3

 عالئن ًٍطاًِ ّای عَارض دارٍّای رٍاى درهاًثخص را ًام تثرد. -4

 هذاخالت ٍاحتیاطْای پرستاری را دراستفادُ از دارٍّای رٍاى درهاًثخص تَضیح دّذ. -5



 آهَزش ّای الزم درتارُ هصرف صحیح دارٍّا را تِ هذدجَ ٍخاًَادُ تَضیح دّذ. -6

 کارترد دارٍّا رادر فَریتْای رٍاى پسضکی تَضیح دّذ.  -7

  هسوَهیت ّای دارٍیی در رٍاى پسضکی را ضرح دّذ. -8

 :روش تدریس ●
ارائِ خَاّذ ضذ . از داًطجَیاى اًتظار هی رٍد تا هطالعِ قثلی در ٍ کٌفراًس تحث گرٍّی  ،ایي درس تِ ضکل سخٌراًی

 ٌذ .کٌجلسِ درس حاضر ضذُ ٍ در تحث ّا ضرکت 

 : نحوه ارزشیابی 

تطیریحی ٍ هْیار گسیٌیِ ای    از توام هَاد تذریس ضذُ تصَرت آزهَى کتثیی ضیاهل سیالَاالت    ( % ًور88ُ) اهتحاى پایاى ترم

عذم فعالیت داًطجَ ٍ یا عذم حضَر ٍی در جلسیِ درس ، در ارزضییاتی ًْیایی هی ثر     .  %(28تکلیف داًطجَ) خَاّذ تَد .

 خَاّذ تَد .

 

  جلسو

 عنــــوان 

 

 مذرس

  فخریدکتر  فارماکًکیىتیک ي فارماکًدیىامیک داريَای ريان درماوبخص ي  فیسیًلًشی مغس ياعصاب      ايل

 دکتر فخری 1کاربرد داريَای ريان درماوبخص در اختالالت حاد يمسمه اعصاب يريان    ديم

 دکتر فخری 2کاربرد داريَای ريان درماوبخص در اختالالت حاد يمسمه اعصاب يريان    سًم

 دکتر فخری عًارض داريَای ريان درماوبخص    چُارم

 بُىام خالذی در استفادٌ از داريَای ريان درماوبخصمذاخالت ياحتیاط َای پرستاری     پىجم

 بُىام خالذی آمًزش دربارٌ مصرف صحیح داريَا را بٍ مذدجً يخاوًادٌ   ضطم

 بُىام خالذی ي مراقبتُای رياوپرستاری کاربرد داريَا رادر فًریتُای ريان پسضکی   َفتم

 بُىام خالذی ي مراقبتُای پرستاری مسمًمیت َای داريیی در ريان پسضکی  َطتم
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