
تدریس فارماکولوژی در دانشگاه علوم پزشکی جهرم از سال 1358 آغاز گردید. 
این گروه که در حال حاضر در دانشکده پزشکی مستقر است و در هر سال تحصیلی حدود ٢٥ واحد فارماکولوژی، 
فارماکولوژی بالینی و سم شناسی جهت دانشجویان پزشکی، پرستاری، علوم آزمایشگاهی، بهداشت و پیراپزشکی 

ارایه می کند. 
ماموریت و رسالت گروه فارماکولوژی:

گروه فارماکولوژی در راستای سیاست های معاونت آموزشی دانشگاه ارائه خدمات در حیطه آموزشی و پژوهشی 
است . ماموریت این گروه عبارت است ازتربیت نیروهای انسانی وپزشکان وپرسنل توانمند, متعهد, خالق, نوع 
دوست, کارآمد و یادگیرنده دائمی, به منظور تجویز دارو به نحو صحیح ومنطقی در حوزه سالمت و نیز رفع نیازهای 
آموزشی و پژوهشی مربوط به دانشجویان با در نظر داشتن استانداردهای ملی و بین المللی و با استفاده از مناسب 
ترین روش های آموزشی، بهترین شیوه های یادگیری و یاددهی، ایجاد رابطه صمیمانه بین دانشجویان واساتید،  
توجه به نیازهای آنان وبهره گیری از فن آوری های مناسب برای ارائه بهترین آموزش نظری و عملی و نگرشی به 
فراگیران. امیداست ضمن فراهم نمودن زمینه برای ارتقای آنان به مدارج تحصیلی باالتر به حفظ وارتقا و افزایش 

سطح آگاهی ها و سطح سالمت جامعه یاری رسانیم.
این گروه با به کار گیری اعضای هیئت علمی متخصص در فارماکولوژی به آموزش دانشجویان رشته پزشکی مقطع 
فیزیوپاتولوژی پرداخته و آن ها را برای ورود به دوره ی بالینی آماده نموده تا با به کارگیری مطالب آموخته شده 
به عنوان پزشکان کارآمد و توانمند به جامعه خدمت کنند. همچنین در آموزش دروس فارماکولوژی به دانشجویان 
سایر رشته ها متناسب با رشته مربوطه تالش می نماید تا بتوانند در آینده به عنوان کارشناس به جامعه خدمت 
نمایند. هم چنین گروه در آموزش دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مشارکت دارد. گروه می کوشد با استفاده 
از منابع و فن آوری نوین ، ابزار الزم برای مطالعه و تحقیق را برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان عالقمند 
فراهم سازد تا به تولید و نشر علم بپردازند، همچنین کوشش می کند با ارتقای مستمر کیفیت خدمات خود در 

مقابل فراگیران و مسئولین دانشگاه پاسخگو باشد
فعالیتهای آموزشی گروه جهت رشته های مختلف شامل:

دانشجویان پزشکی: فارماکولوژی  ١ و ٢ جمعا ۴ واحد، فارماکولوژی بالینی ٢     واحد 
دانشجویان پرستاری: فارماکولوژی پایه ٢ واحد

دانشجوبان ارشد پرستاری: فارماکولوژی اختصاصی ١.٥ واحد
دانشجویان هوشبری: فارماکولوژی پایه ٢ واحد،  فارماکولوژی اختصاصی ٢واحد

دانشجویان اتاق عمل: فارماکولوژی پایه ٢ واحد
دانشجویان بهداشت: مقدمات فارماکولوژی ١ واحد

دانشجوبان علوم آزمایشگاهی: فارماکولوژی ٢ واحد، سم شناسی نظری و عملی ٢ واحد 
این دروس به صورت ترمی یا ساالنه توسط گروه فارماکولوژی در دانشگاه علوم پزشکی جهرم ارائه می شوند.


