طرح درس فارماکولوژي اتاق عمل در نیمسال دوم 95-96
عنوان درس:

فارماکولوژي اتاق عمل

محل تشکلیل کالس:

دانشكده پرستاري (کالس )22

شماره درس:

603613

زمان تشکیل کالس:

شنبه ها ()01-03
فارماکولوژي ،داروسازي

نیمسال تحصیلی:

دوم 95-93

گروه و دانشکده ارائه دهنده:

رشته و مقطع تحصیلی:

کارشناسي

مسئول درس:

دکتر محمود اعتباري

تعداد واحد درسی:

2

محل دفتر کار:

اتاق  010دانشكده داروسازي

پیش نیازهاي درس:

فیزیولوژي ،بیوشیمي ،باکتري و انگل
شناسي

تلفن تماس:

62922132

مدرسین
دکتر مهدي علی عمرانی

گرو فارماکولوژي ()62922196

دکتر محمود اعتباري

گروه فارماکولوژي ()62922132

هدف کلی درس :آشنایي با کلیات فارماکولوژي و مكانیسم اثر داروها و داروهاي مصرفي در اورژانس پزشكي
منابع مطالعاتی :فارماکولوژي پزشكي (دکتر ادیب ،دکترقفقازي و دکتر حاج هاشمي) و مطالب کالسي
نحوه ارزشیابی )0 :امتحان پایان ترم بصورت چند گزینه اي و از کلیه مطالب ارائه شده و منبع معرفي شده
 )2حضور و غیاب بر اساس لیست ارائه شده از آموزش و براساس مصوبات آموزشي انجام خواهد شد.
 )6به ازاء هر جلسه غیبت غیر مجاز تا نیم نمره از نمره نهایي کسر خواهد شد.
 )5رعایت اصول اخالقي و شئونات کالس درس (حضور به موقع ،عدم استفاده از موبایل و غیره)
روز
شنبه

تاریخ
95/00/9

مدرس
دکتر اعتباري

ردیف عنوان
0
کلیات فارماکولوژي و اشكال داروئي
2

فارماکوکینتیك و فارماکودینامیك

شنبه

95/00/03

دکتر اعتباري

6

فارماکولوژي سیستم سمپاتیك

شنبه

95/00/26

دکتر اعتباري

1

فارماکولوژي سیستم پارا سمپاتیك

شنبه

95/00/61

دکتر اعتباري

5

داروهاي ضد فشار خون و مدر

شنبه

95/02/2

دکتر اعتباري

3

اورژانس ایست قلبي و انفارکتوس

شنبه

95/02/01

دکتر اعتباري

2

آنتي هیستامینها و درمان شوک آنافیالکسي

شنبه

95/02/20

دکتر اعتباري

3

داروهاي ضد درد مخدر و داروهاي ضدالتهاب غیر استروئیدي

شنبه

93/0/09

دکتر اعتباري

9

داروهاي آرام بخش و خواب آور

شنبه

93/0/23

دکتر اعتباري

01

داروهاي موثر بر خون

شنبه

93/2/2

دکتر علي عمراني

00

داروهاي گوارش و ضد تهوع

شنبه

93/2/9

دکتر علي عمراني

02

داروهاي مصرفي در آسم

شنبه

93/2/03

دکتر علي عمراني

06

داروهاي ضد دیابت و درمان هیپوگالیسمي

شنبه

93/2/26

دکتر علي عمراني

01

کورتیكواستروئیدها

شنبه

93/2/61

دکتر علي عمراني

05

بیهوش کننده عمومي و بیحس کننده هاي موضعي

شنبه

93/6/3

دکتر علي عمراني

03

آنتي بیوتیك ها ()0

شنبه

93/6/06

دکتر علي عمراني

02

آنتي بیوتیك ها ()2

شنبه

جبراني

دکتر علي عمراني

