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 بنام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده داروسازی

 قالب نگارش طرح درس

 59-59نیم سال: 

 داروسازی دکتری پیوسته دهدانشجویان ترم  مخاطبان:               واژه شناسی عنوان درس:

 صیزبان عمومی، زبان تخص :درس پیش نیاز                   واحد نظری 7/0تعداد و نوع واحد: 

 محمد حسین فرزاییدکتر  مدرس:      8-41 پنج شنبه ها :ساعت مشاوره                  41-41شنبه ها  یکزمان ارائه درس: 
 
 

و  پزشکیداروسازی، اصطالحات  عمومی های واژه با کافی آشنایی دانشجو درس ارائه پایان در میرود انتظار: هدف کلی درس

 . باشد داشتهو دارودرمانی بیماریهای مختلف  فارماکولوژی مفاهیم بهتر درك جهت در پیشوند و پسوند های مصطلح

 

 اهداف کلی و اهداف ویژه رفتاری جلسات 

 اهداف ویژه: عنوان مطلب جلسه

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 داروسازی متون با آشنایی 4

 

 . کند بیان را پزشکی واژه یک ساختن اساسی اصول (4

 ایی با دلیل استفاده از پیشوندها و پسوندها در پزشکیآشن (1

 

 با انواع نامگذاری داروها آشنا باشد. (3

  

 

آشنایی با واژه شناسی بیماریها و  1

 دارو درمانی سیستم قلب و عروق

و اصطالحات رایج در سیستم قلب  بیماریها نامگذاری (1

 ( ها پسوند و ها پیشوند کلی، اصول) و عروق

ی موثر بر سیستم قلب و داروها گذارینامآشنایی با  (2

 (ها پسوند و ها پیشوند) عروق
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آشنایی با واژه شناسی بیماریها و  3

 دارو درمانی سیستم تنفسی

 سیستم تنفسی و اصطالحات رایج در بیماریها نامگذاری (1

 ( ها پسوند و ها پیشوند کلی، اصول)

 سیستم تنفسیی موثر بر داروها نامگذاریآشنایی با  (2

 (ها پسوند و ها شوندپی)

  

آشنایی با واژه شناسی بیماریها و  1

 دارو درمانی سیستم اعصاب مرکزی 

سیستم  و اصطالحات رایج در بیماریها نامگذاری (1

 ( ها پسوند و ها پیشوند کلی، اصول) اعصاب مرکزی

سیستم اعصاب ی موثر بر داروها نامگذاریآشنایی با  (2

 (ها پسوند و ها پیشوند) مرکزی

 

آشنایی با واژه شناسی بیماریها و  5

 دارو درمانی سیستم گوارش

سیستم  و اصطالحات رایج در بیماریها نامگذاری (1

 ( ها پسوند و ها پیشوند کلی، اصول) گوارش

 سیستم گوارشی موثر بر داروها نامگذاریآشنایی با  (2

 (ها پسوند و ها پیشوند)

 

داروهای موثر بر سیستم عصبی  1

 خودکار

 ی از سیستم عصبی بدن داشته باشد.شناخت کل (4

عملکرد سیستم عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک را  (1

 بشناسد.

 میانجی های عصبی هر یک را بشناسد. (3

داروهای مقلد سمپاتیک و پاراسمپاتیک را شناخته و  (1

 کاربرد بالینی هر یک را توضیح دهد.

داروهای از بین برنده اثر سمپاتیک و پاراسمپاتیک را  (5

 کاربرد بالینی هر یک توضیح دهد.شناخته و 

عوارض جانبی هر یک از دسته های دارویی فوق را  (1

 توصیف کند.
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 منابع اصلی درس:

1- Medical Terminology. Birmingham J.J. Latest ed. 

2- Medical Terminology. Barbara J.Cohen. Latest ed. 

 . مطالب کالسی3

 روش تدریس:

و انیمیشن های مرتبط با موضوع درس جهت تفهیم بهتر مطالب، پرسش و پاسخ و بحث سخنرانی، ارائه اسالید 

 گروهی

 رسانه های کمک آموزشی

 .ویدئو پروژکتور، وایت برد

 

 

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

 میان ترم
تشریحی و سواالت 

 مسئله
 وسط ترم 8

 

 پایان ترم
سواالت تشریحی و 

 مسئله
 ایان ترمپ 41

 

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو:

 توجه به مفهومی بودن درس در این درس از دانشجویان انتظار می رود مقررات زیر را رعایت نمایند: با
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 در همه جلسات حضور یافته و با دقت در مطالب، اشکاالت خود را مطرح نمایند. -4

 منابع درس مطالعه شود. -1

 

 

 

 


