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دانشكده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی پرستاری

طرح درس
عنوان درس  :داروشناسی اختصاصی (سایکوفارماکولوژی)

نیمسال :دوم 99-00

تعداد و نوع واحد 1 :واحد تئوری 0/5 ،واحد کاراموزی
فراگیران :دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری ترم  ( 2رشته روانپرستاری)
روز و ساعت تدريس :سه شنبه ها ساعت 10-12
مكان تدريس :دانشکده پرستاری و مامایی
مدرس :آقای دکتر ساسان زندی
هدف كلي:
آشنایی دانشجویان با اثرات ،تداخالت دارویی ،عوارض ،دور مصرفی ،احتیاطات پرستاری و فرایند آموزش مصرف دارو به مددجو و
خانواده
اهداف رفتاري:
در پايان دوره از دانشجو انتظار مي رود تا:
 -1فیزیولوژی مغز و اعصاب را تشریح نماید..
-2اصول فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک داروهای روانگردان را توضیح دهد.
 -3عالئم و نشانه های عوارض داروهای مصرفی در اختالالت حاد و مزمن اعصاب و روان را شرح دهد.
-4کاربرد داروها در اختالالت حاد اعصاب و روان را شرح دهد.
 -5کاربرد داروها در اختالالت مزمن اعصاب و روان را شرح دهد.
 -6نکات پرستاری در تجویز داروهای روان پرستاری را توضیح دهد.
-7آموزش های الزم در رابطه با مراقبت از بیمار و خانواده درباره مصرف صحیح داروهای روان را بیان کند.
-8کاربرد داروهای مورد استفاده در فوریت های روانپزشکی را شرح دهد.
 -9روش های تشخیص ،مراقبت و مقابله با مسمومیت های دارویی را توضیح دهد.
روش تدريس:
سخنرانی ،پرسش و پاسخ
تكالیف دانشجويان:
-

حضور به موقع در کالس
غیبت بیش از  2جلسه موجب حذف درس خواهد شد.

-

حضور فعال در بحث های کالسی
شرکت در آزمون پایان ترم
ارائه مقاله کالسی در خصوص داروهای مصرفی در اختالالت اعصاب و روان

تقسیم بندي نمرات ارزشیابي:
 حضور فعال در مباحث کالس 5 :درصد نمره ارائه مقاله کالسی 20 :درصد نمره -آزمون پایان ترم 75 :درصد نمره

تقويم درس:
رديف

تاريخ
99/12/5

1

مدرس

عناوين مباحث درسي

فیزیولوژی مغز و اعصاب ،فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک داروهای روانگردان و مغز و آقای دکتر منانی
اعصاب

2

99/12/12

داروهای مورد استفاده در اختالالت حاد اعصاب و روان

آقای دکتر منانی

3

99/12/19

داروهای مورد استفاده در اختالالت مزمن اعصاب و روان

آقای دکتر منانی

4

00/1/17

عالئم و نشانه های عوارض این داروها و نقش پرستار

5

00/1/24

آموزش به بیمار و خانواده در زمینه مصرف صحیح داروها در حین درمان و دوره بازتوانی

6

00/1/31

آشنایی و کاربرد داروها در فوریت های روانپزشکی

آقای دکتر منانی

7

00/2/7

مسمومیت های دارویی ،تشخیص ،مراقبت و روشهای مقابله با آن

آقای دکتر منانی

8

00/2/14

مسمومیت های دارویی ،تشخیص ،مراقبت و روشهای مقابله با آن

آقای دکتر منانی

آقای دکتر منانی
آقای دکتر منانی
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