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م و نه بقیه اعتمادی داریحرف هایراجع به دارویی اطالعاتی کسب کنیم؛ اما نه به می خواهیموقت هاخیلی 

ت اسهت کهه  ه دارولهوییاپلیکیشهنآن موقع بهترین کار اعتماد کردن بهه . دکتری در دسترس است

شهناپلیکیاسهت  تهیه شهدهداروسازی حرفه ایو زیر نظر دکترای اثبات شدهاطالعات آن کامالً بررسی و 

.استسیستم عاملبا این تبلت هاییو گوشی هابرای اندرویدینرم افزاریدرواقعدارولویی



و جمع باشهدطبقه بندی شدهبه  ورتاز داروها در یکجا مجموعه ایاین امکان را فراهم کرده که دارولویی

یی  مانند گهروه دارویهی  گهروه شهیمیامواردیضمن مشاهده تصویر دارو به می تواندکاربر با انتخاب دارو 

  موارد منهع مصهرف  عهوارا جهانبی و  یهره (بر اساس سن)اشکال دارویی  موارد مصرف  میزان مصرف 

اخالت بررسی کنید داروی شما ممکهن اسهت  هه تهدمی توانیدحتی با این برنامه . دسترسی داشته باشد

گبهالو عالقه منهدیبهه فهرسهت می تهواندارولوییاپلیکیشنویژگی هایاز دیگر . دارویی داشته باشد

.اشاره کرد( انتشار اخبار و مطالب آموزشی حوزه داروشناسی)

ههت را جبرنامه ایالزم به ذکر است برای دسترسی به فهرست کامل داروها باید پرداخت درون 

.حمایت از برنامه انجام دهید



ی در را مشاهده خواهید کرد که توضیحاتصفحه ای، دارولوژیهنگام نصب و اولین اجرای برنامه 

برای مخاطب ارائه می شود و در انتهای توضیحات، هشداری مبنیی بیر ومویشییدارولوژیمورد 

.که جهت ورود باید به تایید کاربر برسدمی شودبودن برنامه نمایش داده 

دوز . این برنامه  رفا جهت آشنایی با داروها و آموزشی می باشد و جنبه درمانی ندارد

.می گرددو نوع دارو فقط توسط پزشک تعیین 

ار صفحه معرفی و هشد



.د داشتمختلف به صورت دسته بندی شده دسترسی خواهیبخش هایشما به دارولوژیدر صفحه اصلی 

صفحه اصلی

اطالعات دارویی❖

بالگ❖

درباره ما❖

نظرسنجی❖

بوکمارک❖

تماس با ما❖

ارائه پیشنهاد❖

درخواست راهنمایی❖

منابع❖

حساب کاربری❖

سیاست حفظ حریم خصو ی❖

سایت ما❖



رتیب مطبقه بندی شیدهقسمت اطالعات دارویی که بخش اصلی نرم افزار است داروها به  صورت 

ارویی، مانند گروه دمواردیضمن مشاهده تصویر دارو به می تواندو کاربر با انتخاب دارو شده اند

رف، ، موارد منع مصی(بر اساس سن)گروه شیمیایی، اشکال دارویی، موارد مصرف، میزان مصرف 

. عوارض جانبی و غیره دسترسی داشته باشد

اطالعات دارویی



روه مانند گروه داروییی، گیمواردیدر صفحه مربوط به دارو کاربر ضمن مشاهده تصویر دارو به 

، میوارد منیع مصیرف، (بیر اسیاس سین)شیمیایی، اشکال دارویی، موارد مصرف، میزان مصرف 

. عوارض جانبی و غیره دسترسی دارد

اضیافه  ک هیابوکمارکند و یا بیه لیسیت اشتراک گذاریمطلب را می تواندگفتنی است که کاربر 

.کند تا در فرصت مناسب مجدد بررسی کند

اطالعات دارو



. ت، کاربر به وخرین اخبار و مطالب ومویشی حویه داروشناسی دسترسی خواهد داشبالگدر قسمت -

خود را در به ارائه نظر در هر مطلب بپرداید یا پرسشمی توانداین قسمت کامال تعاملی بوده و کاربر -

.پایین هر مطلب مطرح کند

.صل باشیدو باید به اینترنت متمی باشد، به صورت ونالین در دسترس بالگگفتنی است قسمت -

.خواهد شدبرویرسانیمطالب این بخش هر لحظه -

بالگ



.در قسمت درباره ما توضیحاتی در رابطه با برنامه و سایندگان ون اشاره شده است

سهازی و داروتخصصی   دکترای مهنهکاخکیسمانهزیر نظر دکتر دارولوییگفتنی است 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه تهیه  شده است   

درباره ما
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بخشیی را جهیت ارائیه نظیراتدارولیوژیای نظرات کاربران نسبت به مطالب، بهره مندیجهت 

دی کاربران اختصاص داده است، تالش خواهیم کرد با نظر و همراهی کاربران در نسخه های بعی

. بهتر ای گذشته عمل کنیم

نظر سنجی



خیره کنید تا کاربر بتواند به راحتی مطالبی که نیای دارد را ذمی دهدفضایی را اختصاص بوکمارک

.و در این قسمت بعدا مطالعه و بررسی کند

بوکمارک



.مختلف ارتباط با پشتیبان نرم افزار در این قسمت قرار گرفته استراه های

شماره تماس❖

ودرس ایمیل❖

سایت❖

تماس با ما



.کندمسیر را انتخابدرست ترینهمیشه تالش خواهد کرد با پیشنهادهای کاربران دارولوژی

ارائه پیشنهاد



ویژه که با ایجاد حساب کاربری و سپس ورود به نرم افزار ای امکاناتمی تواندای این قسمت کاربر 

.مخصوص اعضا، استفاده کند

ه ییا ، شماره تمیاس ، ودرس ایمییل، رشیتکاربری،پسوردجهت ایجاد حساب کاربری باید نام، نام 

.مدرک تحصیلی خود را وارد کنید

حساب کاربری



رده در جهت ایجاد تعامل با کاربران بخش درخواست راهنمایی را در نرم افزار فعال کدارولوژی

ت تا در صورت بروی سوال علمی، کاربران بتوانند ای این قسیمت پاسیخ خیود را ای اعضیای هی ی

.علمی دریافت کنند

.پشتیبان دپارتمان اعضای هی ت علمی می باشند

درخواست راهنمایی



ریم امرویه با گسترش جریان اطالعات و استفاده رویمره کاربران ای اینترنیت و وسیایل ارتبیاطی، حی

. شده استتبدیل دغدغه هاجدی ترینخصوصی کاربران به یکی ای 

ت و حریم خصوصیی کیاربران بیرای میا اهمییمی کنیمباید گفت ما نیز اهمیت این موضوع را درک 

ات اطالعیمحرمیانگیدر این قسمت توضیحاتی ای سیاست حفی  حیریم خصوصیی و . بسیاری دارد

.خواهیدکردکاربران را مالحظه 

یسیاست حفظ حریم خصوص



. منابع استفاده شده برای محتوای برنامه را میتوانید در این قسمت مشاهده کنید

.می باشدبرگرفته ای منابع معتبر دارولوژی✓

راهنمای جامع و کاربرد دارویی در بالین❖

خاکبایپریا، رضا قاسمی، علی وذری، کاخکی مهنهسمانه: مؤلفان

راهنمای کاربردی داروهای تزریقی ❖

کریم یادهنمایی، ایمان سها: مؤلفان

❖ Handbook of Drug Interactions

❖ Drug-Drug Interactions Scientific Perspectives Pharmacology 

❖ Katzung & Trevor's Pharmacology Examination and Board Review

منابع


