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 :کلی درستوصیف 

دورة كارآموزي تخصصصصب بالینب دسصتیاران داروسصازي بالینب دوره اي بسصیار فشصرده و تجربب استي در این دوره دستیار با       

مسصصا ل و مشصصوالق واقعب بیماران آشصصنا مب شصصود و همواري نسدیر با سصصایر كادر درمانب و اجرا ب بیمارسصصتان را تجربه مب     

ب هاي عملب در مواجهه یها و توانا موخته هاي خود طب دوران تحصیل دانشگاهب، مهارقنمایدي دستیار با تویه بر دانش و آ

زي تخصصصصصصب بالینب كسصصب مب نمایدي دوره دسصصتیاري بیمارسصصتانب نهایتا  به آموبا بیماران را در راسصصتاي اهداف كلب دوره كار

م در اي الز ارتباط با كادر درمانب و كسصصصصب مهارتهفهم بهتر دارو درمانب، تفسصصصصیر پارامترهاي پاراكلینیر، ارزیابب بیمار و 

 مراقبت از بیمار منجر مب شودي

 

 :مندیتوان محورهای/ ف کلیاهدا

 ي كسب مهارتهاي ویژه در حل مشوالق بیماران1

 ب هاي الزم جهت برقراري ارتباط موفق با بیمار و كادر بیمارستان  یي كسب توانا9

 گردآوري اطالعاق در زمینه دارو درمانبهاي الزم جهت  ي ارتقاء مهارق3

 

 :مندیتوانمحورهای هر / زیراهداف اختصاصی

 يييييييييييييييييييييييرود که فراگیرپس از پایان این درس انتظار می

 

 اعصاب و روان  زي تخصصي بالینيآمودوره كاراهداف 

 ـ آشنا ب با تشخیص و درك عملب بیماري هاي مربوط به اعصاب  و روان 1

 پاسخ به سئواالق همواران بیمارستان در رابطه با مسا ل دارودرمانب كه از طریق تحقیق و مطالعه انجام شودي  -9

 هاي مختلف براي ایجاد ارتباط بهتر و متعادل با بیماران و همواران بیمارستان فراگیري روش -3
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   مراقبتهاي ویژه زي تخصصي بالینيآمودوره كار اهداف

 مراقبصت از بیمصاران: آشصصصصصصنصا ب بصا مهصارتها و توانایب هاي الزم در فارماكوتراپب مراقبتهاي ویژهي اختالالق آب و الوترولیت،     

 ویژه جهت احیاء و همودینصامیصر قلصب و عروپي پصارامترهاي تنفسصصصصصصب، ت ویف وریدي و فارماكوكینتیر كاربردي در مراقبتهاي    

 بهینه نمودن  منطق دارو و درمانب در بخشهاي فوپ تخصصب مراقبتهاي ویژهي

 

زي تخصصي بالیني بخش عفوني آمودوره كاراهداف   

 (   …آشنایب دستیاران با بیماریهاي شایع عفونب ) تظاهراق بالینب، اپیدمیولوژي، اتیولوژي،  -1

 اصول دارو درمانب بیماریهاي عفونب ) درمان تجربب، درمان اختصاصب و انتخاب آنتب بیوتیر مناسب (   -9

 كسب مهارق تفسیر آنتب بیوگرام -3

 انتخاب آنتب بیوتیر آلترناتیو در شرایط ویژه -5

 و كلیوي و یا سایر مشوالق زمینه اي يدوز كردن آنتب بیوتیر ها در شرایط وجود بیماریهاي كبد -4

 مقاومت آنتب بیوتیوب ) موانیسم و اصول پیشگیري از ایجاد مقاومت (  -0

 پروفیالكسب آنتب بیوتیوب   -9

 واكسیناسیون و اصول كنترل عفونت در بیمارستان   -8

 تجویس دارو و غیره (مانیتورینگ درمان ) پاسخدهب، بروز عوارض جانبب، تداخالق دارویب، آماده سازي و  -2

 

زي تخصصي بالیني دربخش نفرولوژي، دیالیزو پیوند اعضاآمودوره كاراهداف   

 ( …آشنایب دستیاران با بیماریهاي شایع كلیوي ) تظاهراق بالینب، اپیدمیولوژي، اتیولوژي، تشخیص  -1

 اصول دارو درمانب انواع بیماریهاي كلیوي  -9

، بیماران تحت فاپصصصص دوز كردن داروها در نارسصصصایب حاد و مسمن كلیوي، بیماران تحت همودیالیس، بیماران تحت دیالیس   -3

 پالسمافرز

غوا، دارو با  -دارو ، دارو  -مصانیتورینصگ درمصان )بهبود یصا كنترل بیماري، بروز عوارض جانبب داروها، تداخالق دارو      -5

 و ييي( بسازي و نحوة تجویس داروهاي تسریقتست هاي آزمایشگاهب ، آماده 
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 آنتخاب بهترین رژیم ایمونوساپرشن برای بیماران پیوند اعضا-4

 فراگیري روش هاي مختلف براي برقراري ارتباط با بیماران، پسشوان ، پرستاران و دیگر اعضاء كادر درمان -0

استخوانزي تخصصي بالیني بخش خون و پیوند مغز آمودوره كار اهداف  

 ـ تشخیص و درك عملب بیماري هاي مربوط به هماتولوژي  1

 يشود می پاسخ به سئواالق همواران بیمارستان در رابطه با مسا ل دارودرمانب كه از طریق تحقیق و مطالعه انجام -9

 دوز كردن داروها در شرایط فیسیولوژیک و پاتولوژیک خاص بیماران -3

غوا، دارو با  -دارو ، دارو  -مصانیتورینصگ درمصان )بهبود یصا كنترل بیماري، بروز عوارض جانبب داروها، تداخالق دارو      -5

 و ييي( بتست هاي آزمایشگاهب ، آماده سازي و نحوة تجویس داروهاي تسریق

 فراگیري روشهاي مختلف براي ایجاد ارتباط بهتر و متعادل با بیماران و با همواران بیمارستان   -3

 كارهاي تحقیقب و كارآزما ب هاي بالینبانجام  -5

 

 اهداف دوره كارآموزي تخصصي بالیني دربخش انکولوژی

 ـ تشخیص و درك عملب بیماري هاي مربوط به انکولوژی  1

 ر شرایط فیسیولوژیک و پاتولوژیک خاص بیماراندوز كردن داروها د -3

غوا، دارو با  -دارو ، دارو  -مصانیتورینصگ درمصان )بهبود یصا كنترل بیماري، بروز عوارض جانبب داروها، تداخالق دارو      -5

 و ييي( بتست هاي آزمایشگاهب ، آماده سازي و نحوة تجویس داروهاي تسریق

 بیمارستان در رابطه با مسا ل دارودرمانب كه از طریق تحقیق و مطالعه انجام می شوديپاسخ به سئواالق همواران  -9

 فراگیري روشهاي مختلف براي ایجاد ارتباط بهتر و متعادل با بیماران و با همواران بیمارستان   -3

 

 زي بخش ریهآمودوره كار اهداف

و  COPDي مطالعه مباحث مرتبط با بخش ریه حداقل شصامل مباحث پیوند ریه و دارو درمانب آن، آسم و دارو درمانب آن  91

  ARDS، فیبروز كسیتیر ،  ILDدارو درمانب آن، پنومونب و دارو درمانب آن، ترومبو آمبولب و دارو درمانب آن ، 
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،  MIN 6Walk, Body boxه شصصصصصامل برونووسصصصصصووپب،  ي مشصصصصصاهده مداخالق پسشصصصصصوب و تشصصصصصخیص رای  در مراكس ری  9

 اسپیرومتري، تست ورزش

ي نحوه مصانیتورینصگ داروهصاي رای  در مراكس ریصه بویژه  وارفصارین ، هپارین، تئوفیلین، سصصصصصصیولوسصصصصصصپورین آنتب بیوتیوها )       3

 وانوومایسین، آمینوگلیووزیدها( و محاسباق فارماكوكینتیر در صورق كاربرد

 ق فارماكوتراپب كه در طول راندهاي پسشوب ي انجام مداخال4

 

 بخش گوارش و كبد زي تخصصي بالینيآمودوره كار اهداف

 مباحث مرتبط با بخش گوارش وکبد   آشنایی باي 1

 ي مشاهده مداخالق پسشوب و اقداماق تشخیصی رای  در بخش گوارش وکبد9

 ي انجام مداخالق فارماكوتراپب كه در طول راندهاي پسشوب 3

 

یزي تخصصي بالیني دربخش روماتولوژآمودوره كاراهداف   

 ( …) تظاهراق بالینب، اپیدمیولوژي، اتیولوژي، تشخیص  روماتولوژیوبآشنایب دستیاران با بیماریهاي شایع  -1

 روماتولوژیوباصول دارو درمانب انواع بیماریهاي  -9

 دوز كردن داروها  -3

غوا، دارو با  -دارو ، دارو  -مصانیتورینصگ درمصان )بهبود یصا كنترل بیماري، بروز عوارض جانبب داروها، تداخالق دارو      -5

 و ييي( بتست هاي آزمایشگاهب ، آماده سازي و نحوة تجویس داروهاي تسریق

 یگر اعضاء كادر درمانفراگیري روش هاي مختلف براي برقراري ارتباط با بیماران، پسشوان ، پرستاران و د -4

 

زي تخصصي بالیني دربخش اطفالآمودر دوره كار اهداف  

 (  …) تظاهراق بالینب، اپیدمیولوژي، اتیولوژي، تشخیص  اطفالآشنایب دستیاران با بیماریهاي شایع  -1

  كودكاناصول دارو درمانب انواع بیماریهاي  -9
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 كودكان، و كبدي نارسصصصایب حاد و مسمن كلیوي اطفال با عملورد كلیوي و كبدي طبیعب، در شصصصرایط دوز كردن داروها در -3

 فاقبصتحت دیالیس  كودكانتحت همودیالیس، 

غوا، دارو با  -دارو ، دارو  -مصانیتورینصگ درمصان )بهبود یصا كنترل بیمصاري، بروز عوارض جصانبب داروها، تداخالق دارو       -5

 و ييي( بآماده سازي و نحوة تجویس داروهاي تسریقتست هاي آزمایشگاهب ، 

 فراگیري روش هاي مختلف براي برقراري ارتباط با بیماران، پسشوان ، پرستاران و دیگر اعضاء كادر درمان -4

 

 قلب  بخش  زي تخصصي بالینيآمودوره كارشرح وظایف دستیاران 

قلب و دارو درمانب آن، نارسصصصصصایی قلب و دارو درمانب آن   ي مطالعه مباحث مرتبط با بخش قلب حداقل شصصصصصامل مباحث پیوند 1

کورپولمونل و دارو درمانب آن، ترومبو آمبولب و دارو درمانب ، پرفشصارخونی و دارو درمانب آن، اورزانسهای فشارخون و  

و دارو درمانب آن، دارو درمانب آن،  بیماریهای ایسکمیک قلبی و دارو درمانب آن، دیس لیپیدمی و دارو درمانب آن، آریتمی 

 آندوكاردیت و دارو درمانب آن، شوك  و دارو درمانب آن

 ي مشاهده مداخالق پسشوب و اقداماق تشخیصی رای  در مراكس قلب 9

ي نحوه مصانیتورینگ داروهاي رای  در مراكس قلب بویژه  وارفارین، هپارین، دیگوکسصصصصصصین و محاسصصصصصصباق فارماكوكینتیر در   3

 صورق كاربرد

 مداخالق فارماكوتراپب كه در طول راندهاي پسشوب ي انجام 4

 ي مانیتورینگ و آموزش بیماران مراجعه کننده به کلینیک آنتی کوآگوالنت و دیس لیپیدمی5

 

زي تخصصي بالیني دربخش اورژانسآمودوره كاراهداف   

 (  …) تظاهراق بالینب، اتیولوژي، تشخیص  طب داخلب اورژانسهايآشنایب دستیاران با  -1

 طب داخلب اورژانسهاياصول دارو درمانب انواع  -9

 یا پالسمافرزیس دیالیسانواع بیماران تحت  نارسا ب كبدي، دوز كردن داروها در نارسایب حاد و مسمن كلیوي، -3

 غوا، دارو با-دارو ، دارو -مصانیتورینصگ درمصان )بهبود یصا كنترل بیمصاري، بروز عوارض جصانبب داروهصا، تصداخالق دارو          -5

 و ييي( بتست هاي آزمایشگاهب ، آماده سازي و نحوة تجویس داروهاي تسریق

 فراگیري روش هاي مختلف براي برقراري ارتباط با بیماران، پسشوان ، پرستاران و دیگر اعضاء كادر درمان -4
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مغز و اعصابزي تخصصي بالیني دربخش آمودوره كاراهداف   

  م س و اعصاب بیماری های شایعآشنایب دستیاران با  -1

 بیماری های م س و اعصاباصول دارو درمانب انواع  -9

غوا، دارو با -دارو ، دارو -مصانیتورینصگ درمصان )بهبود یصا كنترل بیمصاري، بروز عوارض جصانبب داروهصا، تصداخالق دارو          -3

 و ييي( بتست هاي آزمایشگاهب ، آماده سازي و نحوة تجویس داروهاي تسریق

 پسشوب و اقداماق تشخیصی رای  در بخش م س و اعصاب مشاهده مداخالق -4

 فراگیري روش هاي مختلف براي برقراري ارتباط با بیماران، پسشوان ، پرستاران و دیگر اعضاء كادر درمان -4

 

 اهداف دوره كارآموزي تخصصي بالیني دربخش داخلی

 ( …میولوژي، اتیولوژي، تشخیص آشنایب دستیاران با بیماریهاي طب داخلی ) تظاهراق بالینب، اپید -1

 اصول دارو درمانب  -9

 دوز كردن داروها در شرایط فیسیولوژیک و پاتولوژیک خاص بیماران -3

غوا، دارو با  -دارو ، دارو  -مصانیتورینصگ درمصان )بهبود یصا كنترل بیماري، بروز عوارض جانبب داروها، تداخالق دارو      -5

 و ييي( بتست هاي آزمایشگاهب ، آماده سازي و نحوة تجویس داروهاي تسریق

 فراگیري روش هاي مختلف براي برقراري ارتباط با بیماران، پسشوان ، پرستاران و دیگر اعضاء كادر درمان -4

 

مسمومیتزي تخصصي بالیني دربخش آمودوره كار اهداف  

 آشنایب دستیاران با انواع مسمومیت های شایع  -1

 اصول دارو درمانب و مدیریت بیماران مسموم -9

 دوز كردن داروها در شرایط فیسیولوژیک و پاتولوژیک خاص بیماران -3

ارو با غوا، د -دارو ، دارو  -مصانیتورینصگ درمصان )بهبود یصا كنترل بیماري، بروز عوارض جانبب داروها، تداخالق دارو      -5

 و ييي( بتست هاي آزمایشگاهب ، آماده سازي و نحوة تجویس داروهاي تسریق
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 فراگیري روش هاي مختلف براي برقراري ارتباط با بیماران، پسشوان ، پرستاران و دیگر اعضاء كادر درمان -4

 DPICزي تخصصي بالیني درآمودوره كاراهداف 

 ي بشناسدكتب ، نشریاق و منابع الوترونیوب روتین را  دستیار-1

 نشریاق و منابع الوترونیوب اطالعاق الزم را استخراج نمایدي ،از كتب-9

 توصیف كندي و سایر منابع اطالعاتی را ویژگیهاي نرم افسارها-3

و حضور به عنوان نقطه قابل اتکاء برای  کادر درمانارا ه راهکارهایی جهت به روزرسانی اطالعاق دارو ی همکاران -5

 دریافت اطالعاق الزم در مواقع ضروری در مورد فراورده دارو ی 

عوارض ا، آموزش و آگاهی از نحوه صحیح مصرف داروهپاسخگویی به سواالق دارویی در زمینه های مختلف شامل  -4

مصرف در ی، پایداری داروهای تسریقوه مصرف، و نحمقدار ، مسمومیت های دارویی، تداخالق دارویی، جانبی داروها

و شیردهی ييي بارداری  

  

دوره داروسازی بیمارستانی زي تخصصي بالیني درآمودوره كاراهداف   

ایجاد نگرش علمب و عملب به بحث داروسازي بیمارستانب و ارتباط آن با داروسازي بالینب در دانشجویان رشته -1

 تخصصب داروسازي بالینب

جایگاه داروخانه را در چارق تشصصویالتب یر بیمارسصصتان تعریف و نحوه ارتباط داروخانه با بقیف بخشصصهاي یر بیمارسصصتان را   -9

 توضیح دهدي 

 فعالیتهاي یر داروخانه بیمارستانب را لیست نمایدي-3

 انواع عوارض دارویب را تعریف و وجوه تمایس هر یر را بیان كندي-5

 لحاظ بالینب را لیست نموده ، هر یر را از لحاظ موانیسم تداخل و نتیجه این تداخل شرح دهدي تداخالق دارویب مهم از-4

 چگونگب و اهمیت تداخل را توضیح دهديدر محلولهاي تسریقب در بیمارستان را نام برده ، مهمتداخالق فیسیووشیمیایب 

 محاسباق دارویب روتین را انجام دهد ي

 داروها را توصیف كنديتامین و سفارش  نحوة-0

 سیستم هاي توزیع دارو هاي مخدر و غیر مخدر در بیمارستان و ویژگب هاي هر یر را بیان كندي-9

 روشهاي انبارداري داروها و بحث ورود و خروج دارو از انبار را توضیح دهدي-8
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 مراحل راه اندازي یر واحد اطالع رسانب دارویب را در بیمارستان توصیف نمایدي-2

 ویژگیهاي نرم افسارهاي كامپیوتري مرتبط به داروخانه بیمارستانب توصیف كندي-10

 اصول ساخت وتركیب مواد تسریقب استریل را توضیح دهدي -11

 اصول پسشوب مبتنب بر شواهد علمب را و نحوه كاربرد ان در تصمیم گیري هاي دارو درمانب شرح دهدي-19

 در داروسازي بیمارستانب را توضیح دهدياصول فارماكواكونومب و كاربرد آن -13

 اهمیت تهیه مجموعه سیاستها و روشها را در یر داروخانه بیمارستانب و چگونگب ایجاد آن را بیان كندي -14

 چگونگب و میسان بروز خطاهاي دارویب را تشریح و اندازه گیري كندي -15

 

 :یادگیری -یاددهی هایروش

سخنرانی تعاملی )پرسش و 

 کو یس، بحث گروهی و ييي( پاسخ،

 ایفای نقش   های کوچک بحث در گروه 

 

یادگیری  

اکتشافی هدایت 

 شده

یادگیری مبتنی بر حل مسئله   (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم   

(PBL)          

 

یادگیری مبتنی  

 بر  سناریو

 کالس وارونه 

استفاده از دانشجویان در تدریس   آموزش مجازي 

 )تدریس توسط همتایان(

سایر موارد )لطفا   بازی 

 -------نام ببرید( 

 تقویم درس:

 نام درس

 مسئول درس

کال

س 

های فعالیت

 یادگیری 

عنوان  نام استاد تاریخ ارائه روش تدریس

 مبحث

 جلسه
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آنال

 ین

 خود

آزم

 ون

اتاپ 

بح

ث 

)ف

روم

) 

تکل

 یف

فی

 لم

محتوا

چند ی 

رسانه 

 ای

جسو

ه و 

فایل 

متن

 ی

اسال

 ید

پادکس

 ق
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 توضیحات:

 لطفا روش تدریس، فعالیت های یادگیری و کالس آنالین با عالمت * مشخص گرددي

 وضیحاق بیشتر در این قسمت درج گردديتدر صورق نیاز به 
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  یابی دانشجو: ارزروش 

 

 نام درس

 . نمرهزمآ

 نام مسئول درس

 فعالیت

های 

 یادگیری

)تکالیف، 

فروم، 

خودآزمون

) 

پروژ

 ه

  کوئیز میان ترم پایان ترم

سامان

ه 

 آزمون

شفاه

ی 

 آنالین

حضور

 ی

سامان

ه 

 آزمون

شفاه

ی 

 آنالین

حضور

 ی

سامان

ه 

 آزمون

شفاه

ی 

 آنالین

حضور

 ی

سهم            

 نمره

زمان            

برگزار

 ی

نوع            

برگزار

 ی 

 توضیحات:

بندي دقیق ارزشیابب نهایب دانشجو را ذكر نماییدي )مواردی چون نمره آزمون، حضور و غیاب در کالسهای ها و بارممالكلطفا 

  آنالین، توالیف و سایر فعالیتهای پیش بینی شده(

 با عالمت * مشخص گرددي نوع برگساری آزمون )حضوری، شفاهی آنالین، سامانه آزمون(

 درج گردد که سهم نمره فعالیت های مختلف یادگیری مربوط به کدام یک از اساتید استي وضیحاقت قسمتدر 



12 
 

  منابع:

 باشديهای مرتبط میسایتها و نشانی وبهای تخصصی، مقالههای درسی، نشریهمنابع شامل کتاب

 الف( کتب:      

-Applied Therapeutics (Koda Kimble and Youngs Applied Therapeutics) 11th Edition 

-Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 11e, Joseph T. DiPiro 

 

-UpToDate 

-Nelson Textbook of Pediatrics, 21st Edition 

 ب( مقاالق:      

 و مطالعه مقاالق مرتبط با سواالق مطرح شدهجست و جو 

 ج( منابع برای مطالعه بیشتر:      

 :گایدالین های معرفی شده        

 عفونی:

(IDSA) Infectious Diseases Society of America The 

)AASLDThe American Association for the Study of Liver Diseases ( 

Surviving Sepsis Campaign Guidelines 

 کلیه:

)KDIGOGlobal Outcomes ( Kidney Disease: Improving 

 ریه:

GOLD)The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease ( 

The Global Initiative for Asthma (GINA) 

 روماتولوژی:
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The American College of Rheumatology (ACR) 

The European League Against Rheumatism (EULAR) 

 قلب و عروپ:

)AHA( American Heart Association The 

 )EHRAThe European Heart Rhythm Association ( 

 )ACCThe American College of Cardiology (  

)ESC( European Society of Cardiology The 

 

 


