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 دانشکده داروسازي
 حرفه اي دکتريدوره 

 

 درس:اطالعات 

  4دارو درمان بیماري ها  درس: عنوان
  93 کد درس:

 واحد نظري 2 :1واحدو تعداد نوع 

 دکتر زهرا جهانگرد رفسنجانینام مسؤول درس: 

 ياآق ن،یدکتر نجم الد يآقا ،ینیخانم دکتر ام ،یهیخانم دکتر فق ،یدکتر صادق يآقاآقاي دکتر غالمی، مدرسان:       مدرس/ 
      ، خانم دکتر حاجی بابایییی، خانم دکتر شهرامیدکتر خو يدکتر مجتهدزاده، آقا

 
 1دارو درمان بیماري ها : زمان/ همنیازپیش

 01-02-1 نیمسال تحصیلی:

 

 

 :درس مسؤول اطالعات

 دانشیار رتبه علمی:
 دانشکده داروسازي محل کار:

 09122838464 تلفن تماس:
 zjahangard@sina.tums.ac.ir الکترونیک:پست نشانی 

                                                           

 واحد عملی) 1واحد نظري،  2واحدهاي مصوب. (مثال: عملی به تفکیک تعداد  -نظرينظري، عملی و یا مشتمل بر: 1 
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 :درس یکل فیتوص

 مختلفی بیماري هاي حوزه در درمانی دارو و ها بیماري از مباحثی که گردد می ارائه نظري واحد دو بصورت 4 درمان دارو درس
 و صیتشخی تستهاي و بالینی عالیم بیماري، پاتوفیزیولوژي شامل آن درمان و بیماري هر کلی اصول مبحث هر در. گردد می مطرح
 داروها عوارض ، فارماکوویژیالنس و دارویی خطاهاي مباحث مکملها، با آشنایی. گردد می مطرح بیماري هر درمانی دارو  اصول
 واحد این در دیگر مباحث جمله از جراحی از بعد و قبل داروها مصرف و شده سازي شخصی درمانی دارو مختلف، ارگانهاي روي

 .باشد می نظري

 :منديتوان محورهاي/ یکل فاهدا

 آشنایی با بیماري ها و دارودرمانی ویژه هر بیماري

 :منديتوانمحورهاي هر / زیریاختصاص اهداف

 نیدر درمان ا يضرور يو داروها ییرا بداند، نکات مهم دارو يماریهر ب یدرمان ردارویکه فراگ رودیدرس انتظار م نیا انیپس از پا
 ..ردیقرار بگ نهیزم نیدر ا ماریرا بشناسد و بتواند مورد مشورت پزشک، پرستار و ب هایماریب

 

 دانشجو: وظایف و انتظارات از

وله مححضور فعال در کالس درس، و حضور به موقع در کالس، بازخورد به اساتید در مورد کیفیت و کمیت کالسها، انجام تکالیف 
 در طول ترم ،مرور صحیح مطالب و شرکت در جلسات آزمون و کسب نمره قبولی

 

 

 یادگیري استفاده شده را در تقویم درس اعالم نمایید)-(خواهشمند است روش یاددهی :یادگیري -یاددهی هايروش

  سخنرانی تعاملی (پرسش و
پاسخ، کوئیز، بحث گروهی و 

(... 

 هاي کوچک بحث در گروه   ایفاي
 نقش 

 

 يریادگی 
 یاکتشاف

 تیهدا
 شده

 تیم  بر مبتنی یادگیري
(TBL) 

 ه مسئل حل بر مبتنی یادگیري
(PBL)          

 

  یادگیري
مبتنی بر  

 سناریو

  کالس
 وارونه
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 در سامانه  آموزش مجازي
نوید (پادکست، اسالید، 
جزوه و فایل متنی، محتواي 

 چند رسانه اي، فیلم)

  در استفاده از دانشجویان
تدریس (تدریس توسط 

 همتایان)

 بازي  موارد سایر 
 نام لطفاً(

--) ببرید
----- 

 

 

 

 :درس میتقو

 4دارو درمان بیماري ها  نام درس

 دکتر زهرا جهانگرد رفسنجانی مسئول درس

 یادگیري  يهاتیفعال
  

و شرح وظایف نام 
 )TAکمک مدرس (

 جلسه مبحث عنوان نام استاد تاریخ ارائه یادگیري-یاددهی روش

خود 
آزمو

 ن

اتاق 
بحث 
(فروم

( 

تکلی
 ف

 

سخنرانی تعاملی     
(پرسش و پاسخ، 

کوئیز، بحث گروهی و 
(... 

آموزش مبتنی بر 
 سناریو

21/06/140
1 

خانم دکتر 
 امینی

عوارض کبدي  
 وریوي داروها

1 

سخنرانی تعاملی     
(پرسش و پاسخ، 

کوئیز، بحث گروهی و 
(... 

آموزش مبتنی بر 
 سناریو

28/06/140
1 

عوارض نورولوژیک  
 و خونی داروها

2 

 یتعامل یسخنران    
(پرسش و پاسخ، 

 و یبحث گروه ز،یکوئ
(... 

04/07/140
1 

آقاي دکتر 
 صادقی

  پایش دارو درمانی
(اصول ارزیابی درمان و 

مدیریت مصرف 
 داروها)

3 
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سخنرانی تعاملی     
(پرسش و پاسخ، 

کوئیز، بحث گروهی و 
(... 

11/07/140
1 

اصول تغذیه وریدي 
(TPN) 

4 

سخنرانی تعاملی     
(پرسش و پاسخ، 

کوئیز، بحث گروهی و 
(... 

18/07/140
1 

اصول تغذیه انترال 
 (روده اي)

5 

سخنرانی تعاملی     
(پرسش و پاسخ، 

کوئیز، بحث گروهی و 
(... 

25/07/140
1 

 ریلوپوس و سا
بافت  يها يماریب

 همبند

6 

خانم دکتر  02/8/1401 سخنرانی تعاملی  *  
 فقیهی

 7  دارو درمانی چاقی

 دکتر شیما حیدري   √
کمک آموزشی به  •

 دانشجویان
کمک به مطرح  •

شدن کیس 
 سناریوها

کمک به فعالیت  •
یادگیري 

 (خودآزمون)

سخنرانی تعاملی  •
(پرسش و پاسخ، 

کوئیز، بحث گروهی 
 و ...)

یادگیري مبتنی بر   •
 سناریو

09/08/140
1 

خانم دکتر 
 شهرامی

فراورده هاي خونی 
(تاالسمی و 

 هموفیلی)

8 

16/08/140 سخنرانی تعاملی    
1 

آقاي دکتر 
 غالمی

 9 فارماکوویژیالنس

23/08/140 سخنرانی تعاملی    
1 

 10 خطاهاي دارویی

سخنرانی تعاملی    √ 
(پرسش و پاسخ، 

کوئیز، بحث گروهی و 
(... 

30/08/140
1 

آقاي دکتر 
 الدیننجم 

کنترل دارودرمانی 
  قبل و بعد جراحی

11 

سخنرانی تعاملی    √ 
(پرسش و پاسخ، 

کوئیز، بحث گروهی و 
(... 

07/09/140
1 

 مراقبت و ،يریشگیپ
درمان عفونت در 

 مزمن يزخم ها

12 

سخنرانی تعاملی     
(پرسش و پاسخ، 

14/09/140
1 

آقاي دکتر 
 مجتهدزاده

دارودرمانی شخصی 
 سازي شده

13 
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کوئیز، بحث گروهی و 
(... 

سخنرانی     
تعاملی(پرسش و 

پاسخ، کوئیز، بحث 
 گروهی و ...)

21/09/140
1 

آقاي دکتر 
 خویی

 14 )1باروري و ناباروري (

سخنرانی     
تعاملی(پرسش و 

پاسخ، کوئیز، بحث 
 گروهی و ...)

28/09/140
1 

 15 ) 2باروري و ناباروري (

سخنرانی     
و تعاملی(پرسش 

پاسخ، کوئیز، بحث 
 گروهی و ...)

05/10/140
1 

 16 اختالالت جنسی 

 دکتر شیما حیدري   √
کمک آموزشی به  •

 دانشجویان
کمک به مطرح  •

شدن کیس 
 سناریوها

کمک به فعالیت 
یادگیري 

 (خودآزمون)

سخنرانی تعاملی  •
(پرسش و پاسخ، 

کوئیز، بحث گروهی 
 و ...)

یادگیري مبتنی بر  
 سناریو

12/10/140
1 

خانم دکتر 
 حاجی بابایی

 17 پیوند مغز استخوان

 

 توضیحات:

 یحات بیشتر در این قسمت درج گردد.وضتدر صورت نیاز به 

  دانشجو:  یابیارز روش

 
 4دارو درمان بیماري ها  نام درس

 . نمرهزمآ
 دکتر زهرا جهانگرد رفسنجانی نام مسئول درس

  کوئیز میان ترم پایان ترم پروژه
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فعالیت هاي 
 یادگیري

(تکالیف، 
فروم، 

 خودآزمون)

سامانه 
 آزمون

 شفاهی/
 عملی

سامانه  کتبی
 آزمون

 شفاهی/
 عملی

سامانه  کتبی
 آزمون

 شفاهی/
 عملی

 کتبی

    *77 
درصد 
نمره 

 کل

درصد  23*  
 نمره کل

سهم    
 نمره

زمان     19/8/1401       
 برگزاري

 توضیحات:

از هر جلسه  گردد. یبرگزار م یخون يمبحث  فراورده ها انیتا پا 19/08/1400 خیترم بصورت در تار انیآزمون م 1در طول ترم 
 انیدر امتحان پا سه سوال تشریحی طح می گردد که این آزمون بصورت الکترونیک در صورت امکان یا کاغذي برگزار می گردد.

 6هر مبحث  دیسوال و از مباحث جد 3هر مبحث  ترم انیگردد.(از مباحث قبل از م یم طرحتشریحی ترم از کل مباحث سوال 
 دارد. کسانیباشد و هر سوال وزن  یترم م انیترم و پا انیجمع نمره م ییسوال). نمره نها

 

ذکر نمایید. (مواردي چون نمره آزمون، تاد به صورت جداگانه براي هر اسبندي دقیق ارزشیابی نهایی دانشجو را ها و بارممالكلطفا 
  حضور و غیاب در کالسهاي آنالین، تکالیف و سایر فعالیتهاي پیش بینی شده)

 با عالمت * مشخص گردد. ، سامانه آزمون)کتبی، شفاهی/عملینوع برگزاري آزمون (

 درج گردد که سهم نمره فعالیت هاي مختلف یادگیري مربوط به کدام یک از اساتید است. وضیحاتت قسمتدر 

  :منابع

 .باشدیم مرتبط يهاتیساوب ینشان و هامقاله ،یتخصص يهاهینشر ،یدرس يهاکتاب شامل منابع

 11درسنامه جامع درمانشناسی چاپ دوم و کتاب اپالید تراپیوتیک ویرایش :کتب) الف

 :مقاالت) ب      

 منابع دیگر هر مبحث توسط استاد مربوطه ارائه می گردد :شتریب مطالعه يبرا منابع) ج      

 


