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(1) Prehospital Emergency Pharmacology; Bryan E. Bledsoe, Dwayne E. Clayden. Seventh edition (2010) 
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 : درس اهداف کلی

  و فارماکودینامی کیکنتفارماکواز جمله  یه داروشناسیم پایبا مفاه ییآشنا -1

 آشنایی با اشکال مختلف دارویی -2

  دوزاژ دارویینحوه صحیح و سریع محاسبه غلظت ها و با  ییآشنا-3

  

  

  جلسه اول*

  دکتر زائرينام مدرس: 

  مقدمه و فارماکودینامیعنوان مبحث: 

  اهداف اختصاصی:

  :یدن مبحث بایان ایدانشجو در پا 

  

 دارو را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرد.-1

 آگونیست و آنتاگونیست را تعریف کرده و مثال بزند.-2

 روش هاي اندازه گیري اثر دارو را مشخص کند.-3

 گیرنده را تعریف کند و انواع گیرنده را نام ببرد. -4

 معیارهاي ایمنی دارو را تعریف کند.-5

  

  □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■شناختی    حیطه :

  ، پرسش و پاسخیسخنرانروش آموزشی: 

  نتیپاورپو وسیله کمک آموزشی:

  

  دوم*جلسه 

  زائري دکترنام مدرس: 

  فارماکوکنتیکعنوان مبحث: 

    اهداف اختصاصی:

  :در پایان جلسه دانشجو باید

   

 را توضیح دهد. و عوامل موثر بر آن ها مراحل فارماکوکینتیک شامل جذب، توزیع، متابولیسم و دفع دارو-1

 فراهمی زیستی را تعریف کند.-2

 تفاوت کینتیک درجه صفر و یک را توضیح دهد.-3

  کلیرانس و نیمه عمر دارو را تعریف کندحجم ظاهري توزیع، -4

  اساس پارامتر هاي زیر محاسبه کند: حداقل غلظت درمانی، فراهمی زیستی، پاکسازي و حجم توزیعدوز بارگذاري و نگهدارنده را بر -5

  نحوه تعدیل دوز را در یک بیمار مبتال به اختالل عملکرد کلیوي شرح دهد - 6

   

  □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

  ، پرسش و پاسخیسخنران روش آموزشی:

  نتیپاورپووسیله کمک آموزشی: 

  

  

  جلسه سوم٭

  نام مدرس: دکتر زائري



  محاسبه غلظت و دوز دارو نحوه اشکال دارویی وعنوان مبحث: 

  اهداف اختصاصی:

  دانشجو در پایان جلسه باید:

  اشکال مختلف دارویی را نام برده و دالیل نیاز به آن ها را شرح دهد-1

  تفاوت بین اشکال دارویی خوراکی، موضعی و تزریقی را توضیح دهد-2

  تفاوت بین پماد و کرم و همچنین قطره بینی و چشمی را شرح دهد -3

  مهارت الزم در محاسبه صحیح و سریع دوزاژ خواسته شده را کسب کند-4

  و حجم فرآورده را کسب کندتوانایی تهیه دوز صحیح از آمپول هاو ویال هاي موجود بدون توجه به غلظت -5

  توانایی تبدیل سریع واحد هاي غلظتی را کسب کند  - 6

  

  □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

  روش آموزشی: سخنرانی، بحث و گفتگو

  پروژکتور کامپیوترو ویدئو - برد یتواوسیله کمک آموزشی: 

  

  جلسه چهارم٭

  دکتر زائرينام مدرس: 

   يدیعات وریسرم ها و ما عنوان مبحث:

  اهداف اختصاصی:

  :دانشجو در پایان جلسه باید

  تعاریف مربوط به الکترولیت، اسمز، اسموالریته و موارد مشابه را بیان کند -1

 ر و یا ایزوتونیک را توصیف کندپیافشار اسمز و محیط هاي هیپوتونیک و ه-2

 واالن ارائه کندف مناسبی از میلی اکی یتعر-3

   طبقه بندي محلول هاي تزریقی را بیان کند-4

  مثال بیاورد تفاوت عمده بین کریستالوئید و کلوئید را بیان کرده و براي هرکدام فراورده اي را-5

  

  □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

  گفتگو، بحث و یسخنران روش آموزشی:

  پروژکتور دئویوترو ویکامپ - برد تیواوسیله کمک آموزشی: 

  


