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پرستاری و مامایي   دانشكده  

 مامایي آموزشي   گروه

 طرح درس 

 

                                                                          مامایی 2فارماکولوژی  عنوان درس :

                                                                                     واحد نظری  1:عملي(-)تئورینوع واحد  تعداد و

    :پيش نياز

 17تا  15  –شنبه  :  ساعت تدریس  روز و

 دانشكده پرستاری و مامایي  :مكان تدریس

 دکتر ساسان زندی اصفهانمدرس:  

   هدف کلي: 

به شناخت داروها و استفاده ی صحيح از آن هااا در    فارماکولوژی یكي از شاخه های مهم در علوم پزشكي است  که منجر

بالين پزشكي مي شود. با توجه به آن که رشته ی مامایي یكي از رشته های علوم پزشكي اساات کااه در آن مامااا امكااان  

بااه صااور    1مامایي عالوه بر ادامه ی مباحث فارماااکولوژی   2. در فارماکولوژی  تجویز برخي از گروه های دارویي را دارد

 اختصاصي به شناخت و روش تجویز داروهایي که در بالين مامایي کاربرد دارند پرداخته خواهد شد  

 

فعاليتهای 

 دانشجویان 

شيوه تدریس و رسانه 

 آموزشي

جلس هدف کلي اهداف ویژه:  در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد

 ه

 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در 

 کالس

، وایت برد و  سخنرانی

 وپروژکتورویدئ

را * استروئیدی  التهاب  و  درد  ضد  داروهای  اثر  مکانیسم 

   .بشناسد

   درد و التهاب استروئیدی را بشناسد.عوارض داروهای ضد *

با کاربرد داروهای ضد درد و ضد التهاب استروئیدی در بالین  *

 مامایی آشنا باشد.  

مکانیسم اثر داروهای ضد درد و ضد التهای غیر استروئیدی *

   .شناسدرا ب

را * استروئیدی  عیر  التهاب  ضد  و  درد  ضد  داروهای  عوارض 

 بشناسد  

در   استروئیدی  غیر  التهاب  ضد  و  درد  ضد  داروهای  کاربرد  با 

 بالین مامایی آشنا باشد.  

با در نظر گرفتن شرایط هر بیمار اصول تجویز داروهای ضد  *

     .درد و ضد التهاب استروئیدی را بداند

داروهای ضد  

د  درد و ض

التهاب 

استروئیدی و 

 عیر استروئیدی
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 پرسش و پاسخ، 

حضور فعال در 

 کالس

برد و   تیسخنرانی، وا

 ویدئوپروژکتور

داروهای ضد درد مخدر را بر اساس قدرت اثر و همجنین اثر  *

   بشناسد.  بر گیرنده

با عوارض داروهای ضد درد مخدر و عالئم مربوط به مصرف  *

   .شد بیش از حد این داروها آشنا با

   .داروهای آنتی دوت مخدر را بشناسد*

داروی استامینوفن را بشناسد و نحوه ی کنترل تب بخصوص  *

 را بداند.  ن از طریق تجویز داروی استامینوفندر کودکا

داروهای ضد  

  –درد مخدر 

تب و کنترل  

آن توسط  

 استامینوفن 
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 پرسش و پاسخ، 

حضور فعال در 

 کالس

برد و   تیسخنرانی، وا

 وژکتورویدئوپر

   .داروهای بتاالکتام و تقسیم بندی آن ها را بشناسد *

یر از  بر دیواره ی سلولی که مکانیسمی غ   سایر داروهای موثر*

 . حلقه بتاالکتام دارند را بشناسد

داروهای ضد  

باکتری موثر بر  

 دیواره سلولی
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   . با طیف اثر داروهای موثر بر دیواره ی سلولی آشنا باشد*

نحوه ی تحویز داروهای پر مصرف این دسته در بیماری های *

   . نی زنان را بداندعفو

عوارض مربوط به داروهای موثر بر دیواره ی سلولی بخصوص  *

   ت اورژانسی مرتبط با آن را بشناسد.ک آنافیالکسی و اقداماوش

 پرسش و پاسخ، 

حضور فعال در 

 کالس

برد و   تیسخنرانی، وا

 ویدئوپروژکتور

موث* ساداروهای  بر  مکانیسمخر  و  پروتئین  را   ت  ها  آن  اثر 

 . بشناسد

 اثر داروهای موثر بر ساخت پروتئین آشنا باشد.  با طیف*

را * پروتئین  ساخت  بر  موثر  داروهای  به  مربوط  عوارض 

 . بشناسد

ویز داروهای پر مصرف این دسته در بیماری های نحوه ی تج*

   . عفونی زنان را بداند

 

داروهای ضد  

باکتری موثر بر  

ساخت   روند

 پروتئین
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 پرسش و پاسخ، 

حضور فعال در 

 کالس

برد و   تیسخنرانی، وا

 ویدئوپروژکتور

 . باکتری را بشناسد DNAداروهای موثر بر *

 .داروهای ضد باکتری متفرقه را بشناسد*

بر  * بر  موثر  داروهای  اثر  طیف  داروهای   DNAبا  و  باکتری 

 . متفرقه ضد باکتری آشنا باشد 

 .روهای این دسته را بشناسدعوارض مربوط به دا*

ویز داروهای پر مصرف این دسته در بیماری های نحوه ی تج*

   . عفونی زنان را بداند

داروهای ضد  

باکتری موثر بر  

ماده ی  

ژنتیکی و  

 متفرقه 
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 پرسش و پاسخ، 

حضور فعال در 

 کالس

برد و   تیسخنرانی، وا

 ویدئوپروژکتور

   .ا آشنا باشدن هداروهای ضد قارچ و مکانیسم عمل آ با*

 . با طیف اثر داروهای ضد قارچ آشنا باشد*

 . با عوارض شایع داروهای ضد قارچ آشنا باشد *

   س و مکانیسم عمل آن ها آشنا باشد.با داروهای ضد ویرو*

 . با طیف اثر داروهای ضد ویروس آشنا باشد*

 . آشنا باشد  ویروسضد  یداروها عیبا عوارض شا*

 . ضد کرم و ضد بند پا آشنا باشدبا داروهای ضد تک یاخته، *

 . آشنا باشد کرمضد  یداروها عیبا عوارض شا*

نحوه ی تحویز داروهای پر مصرف ضد قارچ در بیماری های  *

   . عفونی زنان را بداند

ضد    یداروها  زیوجت  ینحوه  * مصرف  ب  ویروسپر   یماریدر 

 . زنان را بداند یعفون  یها

  ی ها  یماریدر ب  انگلپر مصرف ضد    یداروها  زیوجت  ینحوه  *

 . زنان را بداند یعفون

داروهای ضد  

قارچ، ضد  

ویروس و ضد  

 انگل
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 پرسش و پاسخ، 

حضور فعال در 

 کالس

برد و   تیسخنرانی، وا

 ویدئوپروژکتور

 اثرات فیزیولوژیک و فارماکولوژیک هورمون استروژن را بداند.  *

استروژن* مشابه  عملکرد  با  ها  داروهای  آن  عوارض  را   و 

 . بشناسد

   .را بشناسد و عوارض آن ها  لکرد ضد استروژن داروهای با عم*

آگونیست  * عملکرد  با  استروژن  –داروهای  و   آنتاگونیست 

 را بشناسد.   عوارض آن ها

نحوه ی تجویز داروهای این دسته در بالین زنان و مامایی را *

 بداند. 

دازوهای مشابه  

استروژن، ضد  

استروژن و 

  –آگونیست 

آنتاگونیست 

 وژن استر
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 پرسش و پاسخ، 

حضور فعال در 

 کالس

برد و   تیسخنرانی، وا

 ویدئوپروژکتور

را * پروژسترون  هورمون  فارماکولوژیک  و  فیزیولوژیک  اثرات 

 بداند. 

را * ها  آن  عوارض  و  پروژسترون  مشابه  عملکرد  با  داروهای 

داروهای  

 –پروژسترونی 

داروهای  
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 . بشناسد

را  * ها  آن  عوارض  و  پروژسترون  ضد  عملکرد  با  داروهای 

 . بشناسد

جویز داروهای این دسته در بالین زنان و مامایی را ی ت  نحوه*

 بداند. 

آندروژنی و ضد  

 آندروژنی

 پرسش و پاسخ، 

حضور فعال در 

 کالس

برد و   تیسخنرانی، وا

 ویدئوپروژکتور

 مکانیسم اثر هورمون ها در پیشگیری از بارداری را بشناسد. *

از ب* ارداری حاوی استروژن + پروژسترون داروهای پیشگیری 

 را بشناسد.

 داروهای پیشگیری از بارداری حاوی پروژسترون را بشناسد *

از  * پیشگیری  داروهای  عوارض  و  تجویز  های  ممنوعیت 

 بارداری را بشناسد.  

از بارداری را  * پیشگیری  از داروهای  روش استفاده ی صحیح 

 بداند و بتواند برای بیمار توضیح دهد. 

از رو* پیشگیری  داروهای  مصرف  برای  بیمار  ی  مشاوره  ش 

بارداری را بداند و در صورت نیاز با توجه به شرایط هر بیمار و  

تجویز   مناسب  داروی  ی  زمینه  های  بیماری  سوابق  همچنین 

 کند. 

داروهای  

پیشگیری از  

 بارداری
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 پرسش و پاسخ، 

حضور فعال در 

 کالس

برد و   تیسخنرانی، وا

 ویدئوپروژکتور

از * با تعریف فشار خون، محدوده نرمال و نحوه ی پیشگیری 

 . آن آشنا باشد

به * توجه  با  را  باال  خون  فشار  در  استفاده  مورد  داروهای 

 مکانیسم اثر بشناسد.  

ا* مورد  داروهای  عوارض  دارویی،  ی  دسته  هر  در  در  ستفاده 

   فشار خون باال را بداند. 

د* خون  فشار  در  استفاده  مورد  داروهای  و با  بارداری  ی  وره 

 نحوه ی تجویز آن ها آشنا باشد. 

   . با پروفایل لیپیدی نرمال و مفهوم هایپرلیپیدمی آشنا باشد*

اساس  * بر  را  لیپیدمی  هایپر  در  استفاده  مورد  داروهای 

   .مکانیسم اثر بشناسد 

هایپرلیپیدمی،  * در  استفاده  مورد  داروهای  از  دسته  هر  در 

   .عوارض آن ها را بشناسد

های مورد  دارو

استفاده در  

هایپرتنشن و  

   هایپرلیپیدمی
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 پرسش و پاسخ، 

حضور فعال در 

 کالس

برد و   تیسخنرانی، وا

 ویدئوپروژکتور

   .آنژین صدری و انواع آن را بشناسد*

   .داروهای مورد استفاده در آنزین صدری را بشناسد*

عوارض داروهای مورد استفاده در آنژین صدری و ممنوعیت *

 ویز در شرایط اورزانس را بداند. های تج

نحوه ی استفاده از داروهای این دسته در شرایط اورژانس را *

 . بداند

 با مفهوم نارسایی قلبی حاد و مزمن آشنا باشد.  

داروهای مورد استفاده در نارسایی قلبی را بر اساس مکانیسم  *

 اثر بشناسد.  

   .بشناسدعوارض داروهای مورد استفاده در نارسایی قلبی را *

 تداخالت داروی پر مصرف در مامایی با دیگوکسین را بداند. *

داروهای مورد  

استفاده در  

آنژین صدری  

داروهای   -

مورد استفاده 

در نارسایی  

 قلبی 
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 پرسش و پاسخ، 

حضور فعال در 

 کالس

برد و   تیسخنرانی، وا

 ویدئوپروژکتور

 با آبشار انعقادی و مراحل انعقاد خون آشنا باشد.  *

داروهای ضد انعقاد را بر اساس مکانیسم اثر و عوارض آن ها  *

   .را بشناسد

داروهای ضد پالکت را بر اساس مکانیسم اثر و عوارض آن ها  *

داروهای موثر  

قاد  بر روند انع

 خون 
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 را بشناسد.  

داروهایی که برای جلوگیری از خونریزی بخصوص خونریزی  *

 . های بعد از زایمان استفاده می شوند را بشناسد

 پرسش و پاسخ، 

حضور فعال در 

 کالس

برد و   تیسخنرانی، وا

 ویدئوپروژکتور

اثر  * مکانیسم  اساس  بر  را  معده  اسید  دهده  کاهش  داروهای 

 بشناسد.  

 . عوارض داروهای کاهش دهنده اسید معده را بشناسد*

نحوه ی تجویز داروهای کاهش دهنده اسید معده در دوران *

 بشناسد.  بارداری و شیردهی را

افزایش دهنده حرکات دستگاه گوارش را بر اساس * داروهای 

   .مکانیسم اثر بشناسد 

در * کوارش  دستگاه  حرکات  دهنده  افزایش  داروهای  عوارض 

   .هر دسته را بشناسد

اساس * بر  را  گوارش  داروهای کاهش دهنده حرکات دستگاه 

   .مکانیسم اثر بشناسد 

د* حرکات  دهنده  کاهش  داروهای  در عوارض  کوارش  ستگاه 

   .هر دسته را بشناسد

داروهای موثر  

بر اسید معده  

داروهای   –

موثر بر حرکات 

 دستگاه گوارش 
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 پرسش و پاسخ، 

حضور فعال در 

 کالس

برد و   تیسخنرانی، وا

 ویدئوپروژکتور

اثر  * مکانیسم  اساس  بر  را  استفراغ  و  تهوع  ضد  داروهای 

   .بشناسد

استفر* و  تهوع  ضد  داروهای  ی  عوارض  دسته  هر  در  را  اغ 

   . دارویی بشناسد

را در دوره ی  * استفراغ  و  تهوع  داروهای ضد  تجویز  نحوه ی 

 بارداری و شیردهی بداند. 

 داروهای ضد اسهال را بر اساس مکانیسم اثر بشناسد *

 عوارض داروهای ضد اسهال در هر دسته دارویی را بشناسد  *

بار* دوران  در  اسهال  ضد  داروهای  تجویز  ی  و  نحوه  داری 

   .شیردهی را بداند 

   .داروهای ضد یبوست را بر اساس مکانیسم اثر بشناسد*

یبوست* ضد  داروهای  دارویی    عوارض  ی  دسته  هر  در  را 

   بشناسد.

نحوه ی تجویز داروهای ضد یبوست را در دوره ی بارداری و *

 . شیردهی بداند

داروهای موثر  

تهوع و استفراغ  

داروهای ضد   –

اسهال و  

 یبوست 
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 پرسش و پاسخ، 

حضور فعال در 

 کالس

برد و   تیسخنرانی، وا

 ویدئوپروژکتور

به  * را  زایمان  که  رحمی  انفباضات  دهنده  کاهش  داروهای 

   . تاخیر می اندازند را بشناسد

  .عوارض داروهای کاهش دهنده انقبضات رحمی را بشناسد*

نحوه ی تجویز داروهایی که زایمان را به تاحیر می اندازد را  *

   . داندب

به  * را  زایمان  که  رحمی  انفباضات  دهنده  افزایش  داروهای 

   . تاخیر می اندازند را بشناسد

   .عوارض داروهای افزایش دهنده انقبضات رحمی را بشناسد*

 . نحوه ی تجویز داروهایی که زایمان را القا می کنند را بداند*

داروهای موثر  

بر عضالت  

   صاف رحم
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 ت های مورد نظر استاد و میزان نمره اختصاص یافته به آن فعالیت ذکر شود. بعنوان مثال:  : فعالینحوه ارزشیابی

 حضور به موقع و فعال در کالس        یک نمره 
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