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 پزشکی  روانگروه آموزشی:

 ، پزشکی عمومیتئوری کارآموزیدوره  تحصیلی: و رشته مقطع

 تعداد واحد:

 :نیاز یشپواحدهای 

 

 نویسی اصول نسخه نام درس:

 2 ساعات تدریس:

 کاوه علویدکتر مدرس: 
 

 

 شیوه نگارش نسخه دارویی و انتخاب دارو آشنایی با:یهدف کل

 اهداف رفتاری:
  .هدف از نسخه و تجویز را بداند 

 کار ببرد.  اصول کلی انتخاب دارو را بداند و به 

 .اجزاء کلی یک نسخه را بشناسد 

 کار ببرد.  شیوه نگارش دارو در نسخه را به 

  .از خطاهای رایج در نگارش داروها مطلع باشد و از آنها پرهیز کند 

 درستی بنویسد.  دستور مصرف داروها را به 

  بیمار را در انتخاب دارو بشناسد.نقش 

 .از کلیات تداخالت دارویی مطلع باشد 

 نویسی و تجویز دارو را بشناسد.  منابع مختلف مورد نیاز در مورد نسخه 

 

 

 مطالعات پیش نیاز:
1. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Medicines optimisation: The 

safe and effective use of medicines to enable the best possible outcomes. 2015. 

2. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Medicines adherence: 

Involving patients in decisions about prescribed medicines and supporting adherence. 

2009. 

3. Royal Pharmaceutical Society. Medicines optimisation: Helping patients to make the 

most of medicines. 2013. 

4. World Health Organization. Guide to good prescribing:  A practical manual. 1994. 
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5. General Medical Council. Good practice in prescribing and managing medicines and 

devices. 2013. 

6. Tiechman PG and Caffee AE. Prescription writing to maximize patient safety. Family 

Practice Management. 2002.  

7. Integrated Publishing (www.TPUB.com). Chapter 6. Pharmacy and Toxicology.  

 

 بندی ارائه مطالبنزماجدول 

 

 تدریس شیوه )دقیقه(مدت  مطالبعنوان 

 سخنرانی 01 تعریف نسخه و شکل صحیح نسخه

 و کار عملی سخنرانی 21 شیوه نگارش داروها در نسخه: شکل دارو، دوز دارو و دستور مصرف

 سخنرانی 01 منابع در دسترس

 سخنرانی  5 تداخالت دارویی: کلیات

 بحث گروهیسخنرانی و  01 ها: هزینه، داروهای برند، فقدان دارو در بازار، ... مشکالت نسخه

 و رفع اشکال سخنرانی 21 ها اشکاالت رایج نسخه

 سخنرانی 05 های پزشکی در برابر نقش بیمار در تعیین داروها اهمیت اندیکاسیون

 کار عملی 01 تمرین نوشتن یک نسخه

 

 امکانات مورد نیاز برای اجرای این جلسه: 

 : کالس درس فضای آموزشی -

 بورد وایتآموزشی:امکانات کمک  -

 -سایر موارد:  -

 ای، آزمون عملی )عموماً نگارش نسخه دارویی( سواالت چندگزینهی: ده نحوه ارزیابی فراگیران و نمره  -


