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  ازه این دانشکده است.دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اج دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

 بسمه تعالي           

 ردد و داروشناسی طرح ردس
  

 

                                                                 نسخه نویسی  موضوع درس:

                                                                جراحی دهان و فک و صورت گروه آموزشي:

                                                                 دکتر طاهره پادگانه رس:مد

 هدف کلي:

 تجویز منطقی دارو و رعایت اصول نسخه نویسی در ارائه خدمات مطلوب درمانی

                                                                                                                                                                                                          

 اهداف ویژه:

ت فارمارکولوژی و نهایتا شناخت علت بکارگیری دارو و در نهایت شیوه تجویز صحیح شناخت عالئم،تشخیص صحیح بیماری،اطالعا-1

 دارو.

 پرهیز از تقلید در نوشتن دارو بدون آگاهی در مورد علت تجویز آنها به اصرار بیمار-2

 آشنایی با تداخالت دارویی و عدم تجویز داروهای نامناسب با یکدیگر-3

 )البته توصیه می شود کارگاه های تکمیلی برگزار شود(بهبود مهارت عمل نسخه نویسی -4

 پرهیز از عادت به نسخه نویسی که منجر به درمان غیر موثر و غیر ایمن و طوالنی شدن بیماری و افزایش هزینه ها می شود.-5

                                                                                                 

 :مجازی  روش آموزشي

 برگزاری کالس حضوری همراه با غیر حضوری بصورت آفالین با استفاده از نوید–در صورت امکان برگزاری کالسها 

 

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف

 فیلمهای-دسته بندی داروها-پاورپوینت همراه با صدا  د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

 عدد 2آموزشی 

-2سوال(  5سواالت در مورد داروها و نحوه تجویز آنها)-1   که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی   -

 دندانپزشکی و تداخالت و نحوه تجویز آنها گروهبندی دانشجویان و تحقیق درباره انواع داروهای مورد استفاده در
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 یک ماه  مان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف:ز -

 

رصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان د -

در صورت عدم برگزاری  دانشجویان را، درج نمایید:استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به 

                                                                                                                                                            ر خواهد شد.کالس بصورت حضوری،به کمک زوم )در بسته زوم(کالس به صورت آنالین برگزا

 

 خیر   بلی   اید؟آیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفته -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 از نمره این جلسه به تکالیف اختصاص داده می شود. 25/0

 تاخیر تکلیف نمره ای تعلق نمی گیرد.  در صورت ارسال با

دانشجو باید پاسخ سواالت در خواست شده را کامل و در زمان مشخص ارائه دهد و در قسمت داروها،دسته دارویی را انتخاب کرده و در مورد 

 آن تحقیق انجام داده و بصورت تکلیف در نوید بارگزاری شود.

 

  :اط با استادنحوه ارتب

 در سامانه نویدیام پ

 tpadeganeh@yahoo.comایمیل 

09122219464 

 

 .نماییددر صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج 

 ایمیل یا سامانه نوید سواالت و اشکاالت را منتقل کنند.یز دانشجویان می توانند از طریق پس از جلسه پرسش و پاسخ در محیط زوم و ن

                                                                                                                                                                                                                                                                    


