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پیش از شروع



پیش از شروع



"اصول صحیح خواندن نسخه های دارویی" 
چگونه به طور صحیح نسخه های دارویی را بخوانیم؟



مهارتدانش الزم



اصول صحیح نسخه خوانی

(1)
با نسخه و اجزای آنآشنایی 

(2)
الزم قبل از نسخه خوانی گام 5

(دانش الزم برای خواندن نسخه)

(3)
نکات مهم در خواندن نسخه ها



اصول صحیح نسخه خوانی

(1)
با نسخه و اجزای آنآشنایی 

(2)
الزم قبل از نسخه خوانی گام 5

(دانش الزم برای خواندن نسخه)

(3)
نکات مهم در خواندن نسخه ها



تعریف نسخه دارویینسخه چیست؟



؟نسخه کدامندانواع 

آزادبیمه ای

تامین 
اجتماعی

نیروی 
مسلح

خدمات 
درمانی

(سالمت)











اجزای یک نسخه

مشخصات بیمار
تاریخ اعتبار 
تاریخ ویزیت 

مهر پزشک

داروهای تجویز 
شده

مشکل اصلی 
بیمار

تشخیص پزشک

اجزای نسخه



فرمت نوشتن نسخه

شکل دارو (ژنریک یا تجاری)نام دارو  تعداد دارو

دستور مصرف دارو

مشخصات بیمار و تاریخ ویزیت و اعتبار دفترچه

مهر و 
امضای 
پزشک

Capsule    Amoxicilline 500 mg   N: 20
ساعت یک عدد8هر 

فرمت نوشتن صحیح نسخه

Rx





فرمت نوشتن نسخه

شکل دارو (ژنریک یا تجاری)نام دارو  تعداد دارو

دستور مصرف دارو

مشخصات بیمار و تاریخ ویزیت و اعتبار دفترچه

مهر و 
امضای 
پزشک

Capsule    Amoxicilline 500 mg   N: 20
ساعت یک عدد8هر 

مواردی که بایستی در نوشتن نسخه رعایت شود
نام دارو فاقد خط خوردگی باشد.
تاریخ اعتبار و تاریخ ویزیت فاقد خط خوردگی باشند.
دوز دارو به انگلیسی و فاقد خط خوردگی باشد.
ته شودتعداد داروها حتما به صورت انگلیسی یا التین نوش.
 (نظام پزشکی مشخص و خوانا)مهر و امضای پزشک
نسخه در برگه مربوط به بیمه نوشته شده باشد.



...چند نکته دیگرفرمت نوشتن نسخه
 گاهی پزشکی روبه روی داروDC یاerrorمی نویسد.



...چند نکته دیگرفرمت نوشتن نسخه
 گاهی پزشکی روبه روی داروDC یاerrorمی نویسد.
فرمت نوشتن داروهای ساختنی



اصول صحیح نسخه خوانی

(1)
با نسخه و اجزای آنآشنایی 

(2)
الزم قبل از نسخه خوانی گام 5

(دانش الزم برای خواندن نسخه)

(3)
نکات مهم در خواندن نسخه ها



(داروشناسی)شناخت کلی داروها . 1

اتسلط بر شکل و دوز داروها و همچنین نام تجاری آن ه. 2

صحیح نام ژنریک و تجاری داروها( اسپل)دیکته . 3

(ااختصارات شکل دارویی و دستور داروه)اختصارات نسخه . 4

آشنایی با اعداد رومی. 5

گام الزم قبل از نسخه خوانی 5
(دانش الزم جهت خواندن نسخه های دارویی)

داروهاشناخت کلی . 1

اتسلط بر شکل و دوز داروها و همچنین نام تجاری آن ه. 2

صحیح نام ژنریک و تجاری داروها( اسپل)دیکته . 3

(ااختصارات شکل دارویی و دستور داروه)اختصارات نسخه . 4

(رومی)التین آشنایی با اعداد . 5



(داروشناسی)شناخت کلی داروها . 1

اتسلط بر شکل و دوز داروها و همچنین نام تجاری آن ه. 2

صحیح نام ژنریک و تجاری داروها( اسپل)دیکته . 3

(ااختصارات شکل دارویی و دستور داروه)اختصارات نسخه . 4

آشنایی با اعداد رومی. 5

گام الزم قبل از نسخه خوانی 5
(دانش الزم جهت خواندن نسخه های دارویی)

داروهاشناخت کلی . 1

اتسلط بر شکل و دوز داروها و همچنین نام تجاری آن ه. 2

صحیح نام ژنریک و تجاری داروها( اسپل)دیکته . 3

(ااختصارات شکل دارویی و دستور داروه)اختصارات نسخه . 4

(رومی)التین آشنایی با اعداد . 5



!چرا شناخت کلی داروها؟خب تک تک حفظ کنیم؟



!چرا شناخت کلی داروها؟خب تک تک حفظ کنیم؟!چرا شناخت کلی داروها؟خب تک تک حفظ کنیم؟



(گروه بندی داروها)دید کلی نسبت به داروهااول دید کلی به داروها



گروه دارویی داروهای هر گروهگروه درمانی

H2مهار کننده های گیرنده  فاموتیدین–رانیتیدین داروهای کاهنده اسید معده
نیزاتیدین-سایمتیدین 

شناخت داروها بر اساس گروه درمانی یا گروه دارویی



(داروشناسی)شناخت کلی داروها 

H2مهار کننده های گیرنده داروهای کاهنده اسید معده دسته داروهای گوارشی

.قانون نیست... توصیه شخصی من هست

رانیتیدین
فاموتیدین
سایمتیدین
نیزاتیدین

شناخت داروها بر اساس گروه درمانی یا گروه دارویی



(داروشناسی)شناخت کلی داروها  روش نقشه ذهنی: پیشنهاد عالی برای یادگیری داروها 



گام الزم قبل از نسخه خوانی 5
(دانش الزم جهت خواندن نسخه های دارویی)

(داروشناسی)شناخت کلی داروها . 1

اتسلط بر شکل و دوز داروها و همچنین نام تجاری آن ه. 2

صحیح نام ژنریک و تجاری داروها( اسپل)دیکته . 3

(ااختصارات شکل دارویی و دستور داروه)اختصارات نسخه . 4

آشنایی با اعداد رومی. 5



دوز یا واحدشکل داروهانام داروها

دارو( یا واحد)دوز / داروها شکل / داروها نام 



انواع نام داروها

نام تجارینام ژنریکنام شیمیایی(کد)نام رمزی 

BX64a8N-( ۲-([۵-

)dimethylaminomethyl)

furan- 2-yl)

methylthio]ethyl)- N-

methyl- 2-nitroethene-

۱٬۱- diamine

زانتاکرانیتیدین

نام تجاری/ دارو( یا واحد)دوز / شکل داروها  دارو( یا واحد)دوز / داروها شکل / داروها نام 



نام تجاری/ دارو( یا واحد)دوز / شکل داروها 

نام مهم داروها در نسخه

نام تجارینام ژنریک

نام عمومی
نام بین المللی دارو

.  نامی که شرکت تولید کننده انتخاب می کند

™یا ®نماد نام تجاری معموال 

دارو( یا واحد)دوز / داروها شکل / داروها نام 











نام تجاری/ دارو( یا واحد)دوز / شکل داروها  دارو( یا واحد)دوز / داروها شکل / داروها نام 

خوراکی

غیر خوراکی

–سوسپانسیون خوراکی –کپسول خوراکی –قرص خوراکی 
ی خوراک-قطره خوراکی پودر–محلول خوراکی –الگزیر –شربت 

داروهای –داروهای تزریقی –داروهای چشم،گوش و بینی 
داروهای –داروهای تنفسی –داروهای واژینال –مقعدی 

موضعی



نام تجاری/ دارو( یا واحد)دوز / شکل داروها  دارو( یا واحد)دوز / داروها شکل / داروها نام 

در نسخهشکل نوشتاری نام کامل دارو شکل خوراکی
Tab – Comp - Pil Tablet – Comprime - Pill قرص

Eff Tab Effervescent Tablet جوشانقرص
SL Tab Sublingual Tablet زیر زبانیقرص
Che Tab Chewable Tablet جویدنیقرص
Lozenge Lozenge مکیدنیقرص

Cap Hard Capsule (سخت)کپسول
Soft Cap Soft Gelatin Capsule (نرم)کپسول 

خوراکی



نام تجاری/ دارو( یا واحد)دوز / شکل داروها  دارو( یا واحد)دوز / داروها شکل / داروها نام 

در نسخهشکل نوشتاری نام کامل دارو شکل خوراکی
Pearl Pearl نرم مرواریدیکپسول

Syr – Syrp Syrup شربت
Elix Elixir الگزیر

Susp Suspension سوسپانسیون
Drop Oral Drop خوراکیقطره

Oral Solut Oral Solution خوراکیمحلول
Powder - Sachet Oral Powder خوراکیپودر

خوراکی



نام تجاری/ دارو( یا واحد)دوز / شکل داروها  دارو( یا واحد)دوز / داروها شکل / داروها نام 
غیر خوراکی

شکل نوشتاری در نسخه اسم کامل شکل دارویی مصرفنوع
Amp Ampule آمپول

تزریقی
Vial Vial ویال
Pen Pen (خودکار)پن 

Serum-Baxter Serum سرم
Cre Topical Cream موضعیکرم پوستی
Oint Topical Ointment پماد موضعی
Lot Topical Lotion لوسیون موضعی
Gel Topical Gel ژل موضعی

Toical Solu Topical Solution محلول موضعی
Eye Drop
Opht Drop

Eye Drop 
Ophtalmic Driop

قطره چشمی چشمی

Eye Oint
Opht Oint

Eye Ointment
Ophtamicl Ointment

پماد چشمی



نام تجاری/ دارو( یا واحد)دوز / شکل داروها  دارو( یا واحد)دوز / داروها شکل / داروها نام 
غیر خوراکی

شکل نوشتاری در نسخه اسم کامل شکل دارویی مصرفنوع
Ear Drop – Otic Drop Ear Drop – Otic Drop گوشیقطره گوشی

Oral Spray
Inhal

Oral Spray
Inhalation Spray اسپری دهانی

تنفسی
Turbo Turbohaler توربوهالر
Disk Diskus استنشاقیدیسک

Nebul Solution for Nebulizer استنشاقیمحلول
Inhal Cap Inhalation Capsule استنشاقیکپسول

Supp Rectal Suppository شیاف رکتال
Oint(مقعدی)رکتال Rectal Ointment پماد رکتال

Enema Enema انما



نام تجاری/ دارو( یا واحد)دوز / شکل داروها  دارو( یا واحد)دوز / داروها شکل / داروها نام 
غیر خوراکی

شکل نوشتاری در نسخه اسم کامل شکل دارویی مصرفنوع
Vag sup Vaginal Suppository شیاف واژینال

واژینال
Vag tab Vaginal Tablet قرص واژینال

Vag cr , oint , gel Vaginal Cream,Ointment,Gel کرم ، پماد و ژل واژینال
Vag Douche ,Vag Solu Vaginal Douche دوش واژینال

Nasal Drop Nasal Drop قطره بینی
بینی

Nasal Spray Nasal Spray اسپری بینی











دوز یا واحد

درصدواحد بین المللمیکرو گرم–میلی گرم 

نام تجاری/ دارو( یا واحد)دوز / شکل داروها  دارو( یا واحد)دوز / داروها شکل / داروها نام 



(داروشناسی)شناخت کلی داروها  روش نقشه ذهنی: پیشنهاد عالی برای یادگیری داروها 





نفلوکستی اعصاب

SSRI

افسردگی

10کپسول 
20و 

میلی گرم
و شربت

پروزاک





گام الزم قبل از نسخه خوانی 5
(دانش الزم جهت خواندن نسخه های دارویی)

(داروشناسی)شناخت کلی داروها . 1

اتسلط بر شکل و دوز داروها و همچنین نام تجاری آن ه. 2

صحیح نام ژنریک و تجاری داروها( اسپل)دیکته . 3

(ااختصارات شکل دارویی و دستور داروه)اختصارات نسخه . 4

آشنایی با اعداد رومی. 5



Syprofloksasine
Ciprofloxacine

Pheloxetine
Fluoxetine

Fenazopyridine
Phenazopyridine

Zanaks
Xanax

(اسپل نام ژنریک و تجاری)دیکته دارو 



(اسپل نام ژنریک و تجاری)دیکته دارو 

.اسم فارسی ژنریک و تجاری یک دارو را بنویسید و بعد خودتون انگلیسیش را بنویسید: پیشنهاد 

پاروکستین –سرترالین –سیتالوپرام –فلوکستین 



گام الزم قبل از نسخه خوانی 5
(دانش الزم جهت خواندن نسخه های دارویی)

(داروشناسی)شناخت کلی داروها . 1

اتسلط بر شکل و دوز داروها و همچنین نام تجاری آن ه. 2

صحیح نام ژنریک و تجاری داروها( اسپل)دیکته . 3

(ااختصارات شکل دارویی و دستور داروه)اختصارات نسخه . 4

آشنایی با اعداد رومی. 5



اختصارات نسخه

اختصارات 
شکل دارویی

اختصارات 
دستور دارویی

Tab / Cap / Supp / Susp / Vag Cream

q12h / prn / for inj. / im



گام الزم قبل از نسخه خوانی 5
(دانش الزم جهت خواندن نسخه های دارویی)

(داروشناسی)شناخت کلی داروها . 1

اتسلط بر شکل و دوز داروها و همچنین نام تجاری آن ه. 2

صحیح نام ژنریک و تجاری داروها( اسپل)دیکته . 3

(ااختصارات شکل دارویی و دستور داروه)اختصارات نسخه . 4

آشنایی با اعداد رومی. 5



آشنایی با اعداد رومی

آیا الزم هست قوائد اعداد رومی را بدانیم؟





هدیه









اصول صحیح نسخه خوانی

(1)
با نسخه و اجزای آنآشنایی 

(2)
الزم قبل از نسخه خوانی گام 5

(دانش الزم برای خواندن نسخه)
(3)

نکات مهم در خواندن نسخه ها



تصورات اشتباه راجب نسخه خوانی
فرمول نسخه خوانی یا فوت کوزه گری

.بخوانیدااز همون اول باید بتونم همه نسخه ها ر
!دنبال چرایی بد خط بودن پزشک نگردید

تصورات اشتباه در ابتدای کار



نکات مهم در نسخه خوانی

توجه به سن بیمار( 1
توجه به جنسیت بیمار( 2
توجه به مهر پزشک( 3
توجه به مشکل بیمار( 4
توجه به داروهای تجویز شده( 5
توجه به سبک نوشتن پزشک( 6
دستور دارو( 7

نکات مهم در نسخه خوانی



به سن بیمارتوجه : خوانی نکات مهم در نسخه  سن بیمار



توجه به جنسیت بیمارتوجه به جنسیت بیمار: خوانی نکات مهم در نسخه 



مهر پزشک: خوانی نکات مهم در نسخه  مهر پزشک



مشکل بیمارتوجه به مشکل بیمار: خوانی نکات مهم در نسخه 



داروهای تجویز شدهتوجه به داروهای تجویز شده: خوانی نکات مهم در نسخه 



سبک نوشتاری پزشکتوجه به سبک نوشتن پزشک: خوانی نکات مهم در نسخه 



دستور داروهاتوجه به داروهای تجویز شده: خوانی نکات مهم در نسخه 



مهارتدانش الزم



مهارتدانش الزم



راه تقویت نسخه خوانی

تمرین 
تمرین

و 
تمرین

کسب مهارت



راه تقویت نسخه خوانی

چگونه تمرین کنیم؟
روش کار مثل پست های آموزشی 

.پیج آکادمی دارو هست
.از نسخ های آسان شروع کنید

Instagram: @academy_daroo

کسب مهارت



نقشه ذهنی این جلسهمایند مپ مرور کلی جلسه
























