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گاه علوم زپشكي و خدمات بهداشتي ردماني جهرم  دانش

دوره طرح  
داروشناسی   

 
 

  

 تهيه کنندگان:

فارماکولوژی اساتيد گروه  

و    

کاری   شكيزپموزش مرکز مطالعات و توسعه آكميته طرح ردس با هم
 دکتر شکوفه آتش پور تدوين کننده:استاد 

  5139 ال:س                                                                  شهریورماه:                      

 دانشكده پزشكيه علوم پزشكي جهرم  ـ دانشگا
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 پرستاری دانشکده

 واحد دو تعداد واحد: داروشناسی  نام درس :

 دقيقه 120 مدت زمان ارائه درس:  فوریت پزشکیرشته   :رشته و مقطع تحصيلی

 یک ترم تحصيلی زمان شروع و پایان:  آتش پور دکتر شکوفه:  ل درسمسئو

 رستاریدانشکده پ محل آموزش:  آناتومی -فيزیولوژی پيشنياز :
 

 هدف نهایی دوره: 

 

 هدف نهایی دوره ردیف
 فراگيری کليات علم داروشناسی  1

ی مختلف موثر بر سيستم های مختلف بددن از مللده اعصداو کودکدار  آشنایی با داروها 2

 اعصاو مرکزی  دستگاه تنفس  قلب و عروق  گردش کون و .....سيستم 

یی آشنایی با مکانيسم اثر  عوارض مانبی  کاربرد بالينی  موارد منع مصرف و تداکالت دارو 3

 هر دسته دارویی 

 

 دوره : اکتصاصی اهداف 

 

  اهداف اکتصاصی دوره ردیف
 فارماکوکنتيک و فارماکودیناميکبا  ییآشنا 1
دود فعال کننده و مس داروهای کاربردهای بالينیو  مانبی عوارضفارماکوکنتيک  اثر   سميبا مکان ییاآشن 2

 کننده گيرنده های کولينرژیک

دود فعال کننده و مس داروهای کاربردهای بالينیو  مانبی عوارضفارماکوکنتيک  اثر   سميبا مکان ییآشنا 3

 کننده گيرنده های آدرنرژیگ

 ضد فشار کون داروهای کاربردهای بالينیو  مانبی عوارضفارماکوکنتيک  اثر   سميمکانبا  ییآشنا 4

و  متسع کننده عروق داروهای کاربردهای بالينیو  مانبی عوارضفارماکوکنتيک  اثر   سميبا مکان ییآشنا 5

 درمان آنزین صدری

 مدورد اسدتفاده در داروهدای بدالينیکاربردهدای و  مانبی عوارضفارماکوکنتيک  اثر   سميبا مکان ییآشنا 6

  نارسایی قلبی

مدورد اسدتفاده در  داروهدای کاربردهدای بدالينیو  مانبی عوارضفارماکوکنتيک  اثر   سميبا مکان ییآشنا 7
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 آریتلی قلبی

درمان  داروهای مورد استفاده در کاربردهای بالينیو  مانبی عوارضفارماکوکنتيک  اثر   سميبا مکان ییآشنا 8

 آسم

ای موثر در فوریت هد داروهای کاربردهای بالينیو  مانبی عوارضفارماکوکنتيک  اثر   سميبا مکان ییآشنا 9

 عصبی
 موثر در فوریت های دیابت داروهای مانبی عوارضفارماکوکنتيک  اثر   سميبا مکان ییآشنا 10

د ضو آنتی سایکوتيک  داروهای ينیکاربردهای بالو  مانبی عوارضفارماکوکنتيک  اثر   سميبا مکان ییآشنا 11

 افسردگی

ضدد درد هدای اوپيوئيددی و  کاربردهدای بدالينیو  مدانبی عوارضفارماکوکنتيک  اثر   سميبا مکان ییآشنا 12

 و غير مخدرها آنتاگونيست ها

 ها بالينی داروهای موثر در مسلوميتکاربردهای و  مانبی عوارضفارماکوکنتيک  اثر   سميبا مکان ییآشنا 13

ان و موثر در زن داروهای مانبی عوارضفارماکوکنتيک و  اثر   سميمکانهورمون های پانکراسی و  با  ییآشنا 14

 زایلان

 ضد تهوع داروهای  کاربردهای بالينیو  مانبی عوارضفارماکوکنتيک  اثر   سميبا مکان ییآشنا 15

 ر کندحث را به طور کلی در چند مورد ذکدر مورد سرفصل مطالب باید تلام مطالب ارائه شده در هر مب

 جدول زمانبندي دروس

تاریخ  سرفصل مطالب

 کالس

ساعت 

 ارائه

 منابع درسي  روش تدریس

 

امكانات مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

)تكویني و 

 پایاني(

کليات فارماکولوژی و 

 فارماکودیناميک

29/6/95 120 
 دقيقه

سخنراني و 

 نمایش اسالید

 یکولوژکتاب فارما -

 کاتزونگ 

فارماکولوژی کتاب  -

 برای پرستاران

تاب اورژانس ک -

های طبي پيش 

 بيمارستاني

وایت برد 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و 

پاسخ+ کویيز 

+آزمون ميان 

ترم و  پایان 

 ترم

 120 5/7/95 کليات فارماکوکنتيک 
 دقيقه

سخنراني و 

 نمایش اسالید

 یکولوژکتاب فارما -

  کاتزونگ

فارماکولوژی کتاب  -

 برای پرستاران

تاب اورژانس ک -

های طبي پيش 

 بيمارستاني

وایت برد 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و 

پاسخ+ کویيز 

+آزمون ميان 

ترم و  پایان 

 ترم
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داروهای فعال کننده و 

مسدودکننده گيرنده 

 کولينرژیک 

12/7/95 180 
 دقيقه

سخنراني و 

 نمایش اسالید

 یاب فارماکولوژکت -

 کاتزونگ 

فارماکولوژی کتاب  -

 برای پرستاران

تاب اورژانس ک -

های طبي پيش 

 بيمارستاني

وایت برد 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و 

پاسخ+ کویيز 

+آزمون ميان 

ترم و  پایان 

 ترم

داروهای فعال کننده 

 آدرنرژیک 

19/7/95 180 
 دقيقه

سخنراني و 

 نمایش اسالید

 یتاب فارماکولوژک -

 کاتزونگ 

فارماکولوژی کتاب  -

 برای پرستاران

تاب اورژانس ک -

های طبي پيش 

 بيمارستاني

وایت برد 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و 

پاسخ+ کویيز 

+آزمون ميان 

ترم و  پایان 

 ترم

داروهای مسدودکننده 

 گيرنده آدرنرژیک

26/7/95 180 
 دقيقه

سخنراني و 

 یدنمایش اسال

 یکولوژکتاب فارما -

 کاتزونگ 

فارماکولوژی کتاب  -

 برای پرستاران

تاب اورژانس ک -

های طبي پيش 

 بيمارستاني

وایت برد 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و 

پاسخ+ کویيز 

+آزمون ميان 

ترم و  پایان 

 ترم

داروهای ضد فشار خون و 

 دیورتيک ها

3/8/95 120 
 دقيقه

سخنراني و 

 اسالید نمایش

 یکولوژکتاب فارما -

 کاتزونگ 

فارماکولوژی کتاب  -

 برای پرستاران

تاب اورژانس ک -

های طبي پيش 

 بيمارستاني

وایت برد 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و 

پاسخ+ کویيز 

+آزمون ميان 

ترم و  پایان 

 ترم

داروهای متسع کننده 

عروق و درمان آنژین 

 صدری

10/8/95 120 
 دقيقه

سخنراني و 

 نمایش اسالید

 یکولوژکتاب فارما -

 کاتزونگ 

فارماکولوژی کتاب  -

 برای پرستاران

تاب اورژانس ک -

های طبي پيش 

 بيمارستاني

وایت برد 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و 

پاسخ+ کویيز 

+آزمون ميان 

ترم و  پایان 

 ترم

داروهای مورد استفاده در 

 نارسایي قلبي و آریتمي

17/8/95 120 
 دقيقه

سخنراني و 

 نمایش اسالید

 یکولوژکتاب فارما -

 کاتزونگ 

وایت برد 

،ویدئو 

فعاليت کالسي+ 

پرسش و 
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فارماکولوژی کتاب  -

 برای پرستاران

تاب اورژانس ک -

های طبي پيش 

 بيمارستاني

پاسخ+ کویيز  پروژکتور

+آزمون ميان 

ترم و  پایان 

 ترم

داروهای مورد استفاده در 

و  ت های عصبيفوری

 روانپزشكي 

24/8/95 120 
 دقيقه

سخنراني و 

 نمایش اسالید

 یکولوژکتاب فارما -

 کاتزونگ 

فارماکولوژی کتاب  -

 برای پرستاران

تاب اورژانس ک -

های طبي پيش 

 بيمارستاني

وایت برد 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و 

پاسخ+ کویيز 

+آزمون ميان 

ترم و  پایان 

 ترم

 

وهای مورد استفاده در دار

درمان آسم و آنتي 

 هيستامين

 ها

1/9/95 120 
 دقيقه

سخنراني و 

 نمایش اسالید

 یکولوژکتاب فارما -

 کاتزونگ 

فارماکولوژی کتاب  -

 برای پرستاران

تاب اورژانس ک -

های طبي پيش 

 بيمارستاني

وایت برد 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و 

پاسخ+ کویيز 

ان +آزمون مي

ترم و  پایان 

 ترم

 

داروهای مورد استفاده  

 در فوریت های دیابت 

15/9/95 120 
 دقيقه

سخنراني و 

 نمایش اسالید

 یکولوژکتاب فارما -

 کاتزونگ 

فارماکولوژی کتاب  -

 برای پرستاران

تاب اورژانس ک -

های طبي پيش 

 بيمارستاني

وایت برد 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و 

کویيز پاسخ+ 

+آزمون ميان 

ترم و  پایان 

 ترم

داروهای مورد استفاده در 

 زنان و زایمان و نوزادان

22/9/95 120 
 دقيقه

سخنراني و 

 نمایش اسالید

 یکولوژکتاب فارما -

 کاتزونگ 

 یکولوژکتاب فارما -

 ترور-کاتزونک

وایت برد 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و 

پاسخ+ کویيز 

+آزمون ميان 

رم و  پایان ت

 ترم

 120 28/9/95 داروهای کنترل کننده درد 
 دقيقه

سخنراني و 

 نمایش اسالید

 یکولوژکتاب فارما -

 کاتزونگ 

فارماکولوژی کتاب  -

 برای پرستاران

کتاب اورژانس  -

وایت برد 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و 

 + کویيزپاسخ

ميان  +آزمون

پایان  و ترم 
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های طبي پيش 

 بيمارستاني

 ترم

 120 6/9/95  داروهای ضد تهوع 
 دقيقه

سخنراني و 

 نمایش اسالید

 یکولوژکتاب فارما -

 کاتزونگ 

فارماکولوژی کتاب  -

 برای پرستاران

تاب اورژانس ک -

های طبي پيش 

 بيمارستاني

وایت برد 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و 

پاسخ+ کویيز 

+آزمون ميان 

ترم و  پایان 

 متر

 

داروهای موثر در 

 مسموميت ها 

13/9/95 120 
 دقيقه

سخنراني و 

 نمایش اسالید

 یکولوژکتاب فارما -

 کاتزونگ 

فارماکولوژی کتاب  -

 برای پرستاران

تاب اورژانس ک -

های طبي پيش 

  بيمارستاني

وایت برد 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و 

پاسخ+ کویيز 

+آزمون ميان 

ترم و  پایان 

 ترم

 

آدرنوکورتيكواستروئيدها 

و آنتاگونيست های 

 آدرنوکورتيكال

 120 جبراني
 دقيقه

سخنراني و 

 نمایش اسالید

 یکولوژکتاب فارما -

 کاتزونگ 

فارماکولوژی کتاب  -

 برای پرستاران

تاب اورژانس ک -

های طبي پيش 

 بيمارستاني

وایت برد 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و 

 پاسخ+ کویيز

+آزمون ميان 

ترم و  پایان 

 ترم

 

 

  منابع درسي :

 مطالب ارائه شده در کالس 

  Katzung 2012کتاب التین فارماکولوژی 

   ترور-کتاب فارماکولوژی کاتزونک

 پرستاران یبرا یکتاب فارماکولوژ

 يمارستانیب شیپ يطب یکتاب اورژانس ها

 

 :نحوه ارزشيابی 

 :و عللیارزشيابی تئوری 

 و فعاليت کالسی   کویيزپایان ترمان ترم  ميآزمون 
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  :نحوه محاسبه نمره کل درس 

 نمره2: ،حضور وغیاب کوییز ،ارائه تحقیقشرکت در مباحث کالسی، فعالیت کالسی شامل 

 9آزمون میان ترم: 

  نمره 9آزمون پایان ترم :
 

 

 مقررات : 
 نمره 10حد نمره قبولي : 

 ي باشد.نامه كل دانشگاه هاي علوم پزشكي م نمره حد نصاب قبولي براساس آيين -
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 داروشناسيفرم طرح درس روزانه  

 رستاریدانشکده پ

 داروشناسیعنوان درس: 

 کلیات فارماکودینامیک موضوع درس: 

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه فوریت پزشکیمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول   سال تحصیلی:

 

 نفر 21تعداد فراگیران: 

 مکان تشکیل کالس:

 رستاریدانشکده پ 

 آناتومی -فیزیولوژی پیش نیاز:

 مفاهیم فارماكولوژی و تاثیر دارو بر بدنبا  انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 اآنه فیتعر و اخه های مختلف علم فارماكولوژی، شفارماكولوژی فیتعر 20 یاكولوژفارمچه خیو تار فیتعر

 را بیان كند. 

 شناختی

 ییدارو ایه رندهیگ تهیما

 

 ملکردعحوه ن ،داروها ینیبال اثرات و ارتباط آن با ییدارو رندهیمفهوم گ 25

 را شرح دهد.  ییهای دارو رندهیانواع گو  ییهای دارو رندهیگ

 شناختی

 پاسخ غلظت دارو و نیب یارتباط كم

 یدرمان

های  ستیآنتاگون، ستیآگون داروهای ورداثر در م-غلظت دارو یمنحن 25

 های  سمیمکان ریساو  ینسب ستیآگون، ریناپذ و برگشت یرقابت

 را شرح دهد. ییدارو سمینتاگونآ

 شناختی

بر  كه ییها ندهریاثر گ سمیمکان، یای داخل سلوله رندهیاثر گ سمیمکان 40 ااثرداروه و امیهای انتقال پ سمیمکان

 نیتوكیهای س رندهیگ ، دارند های گسترده بر روی غشا قرار میآنز روی

نال ند )كاغشا قرارگرفته ا یونی كه برروی كانال های ییها رندهیگ ، ها

 نیئپروت قیكه از طر ییها رندهیگ، و ولتاژ( گاندیبه ل وابسته یونیهای 

سان ر امیپ انواع و  ها رندهیگ میتنظ، مرتبط هستند ییجراعوامل ا به های

 را توضیح دهد. هیهای ثانو

 

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

نحوه  وسپتورها نواع راو زیر شاخ های آن، تعریف فارماكودینامیک،  در پایان دانشجو باید بتواند مفاهیم فارماكولوژی

 اسخ را شرح دهد.پ-عملکرد آنها، مفایهم آگونیست، آنتاگونیست و ارتباط دوز

 زمان:

 دقیقه10

ه ای و هارگزینچپرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی میان ترم و پایان ترم به صورت پرسش های ارزشیابی: 

  تشریحی

 زمان: 

 دقیقه
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 داروشناسيفرم طرح درس روزانه  

 رستاریدانشکده پ

 داروشناسیعنوان درس: 

 کلیات فارماکوکنتیک موضوع درس: 

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه فوریت پزشکیمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول   سال تحصیلی:

 

 رنف 21 تعداد فراگیران: 

 مکان تشکیل کالس:

 رستاریدانشکده پ 

 آناتومی -فیزیولوژی پیش نیاز:

 مفاهیم فارماكوكنتیک و اثر بدن بر دارو با  انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

تشار قانون ان، کیولوژیهای ب طیمح روها به دروننحوه نفوذ كردن دا 20 کیفارماكوكنت هیاصول اول

-)معادله هندرسون یانحالل داروها در آب و چرب تیقابل، کیف

 را شرح دهد. هاسلباخ(

 شناختی

 کینتیفارماكوك پارامترهای مرتبط با

 داروها

 ، ر بدنتجمع دارو د ای یانباشتگ ، عمر مهین ، رانسیكل ، عیحجم توز 20

ح ا شرر استخراج داروها توسط ارگانهای بدن و  داروها یستیز یفراهم

 دهد. 

 شناختی

 شناختی د.رح دهداروها را ش یاثرات تجمعو  رییاثرات تاخ ، داروها یاثرات آن 10 داروها ریتاث یالگوی زمان

 ییدارو میرژ کی نیینحوه تع

 بر اساس فاكتورهای یمنطق

 یکیتیفارماكوكن

دوز  نییتعو نحوه  دوز پركننده نییتعنحوه  ، برنامه مقداربندی دارو 15

 را توضیح دهد. نگهدارنده

 

 شناختی

 و یکیفارماكوكنت رهاییمتغ

 جینتا ریمهم در تفس یکینامیفارماكود

 داروها یغلظت خون نییحاصل از تع

ثر در ا عیحجم توز ریتاث، عمر مهین، رانسیكل زانیم ، جذب زانیم تاثیر 15

 ها راودار ارگانهای هدف به اثرات تیسحساو  اثر دارو ممیماكزدارو، 

 شرح دهد.

 شناختی

 رودا عیدر توز ییدارو سمینقش متابول، ییدارو سمیبه متابول ازینعلت  30 داروها سمیمتابول

 یکروزومیم تمسیس ، دارو در بدن سمیمحل های متابول، بدن در

 و اروهاد سمیمتابولI چندكاره و واكنش های فاز سمیمتابول دازهاییكسا

 سمیبولمتا ینیبال تیاهمو  داروها یسم سمیمتابول، II واكنش های فاز

 را شرح دهد. داروها

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 زمان: گیری:بندی و نتیجهجمع
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تیک در ارماكوكنفورهای كوكنتیک و جذب، توزیع، متابولیسم، حذف و اثر فاكتدر پایان دانشجو باید بتواند مفاهیم فارما

 اثربخشی و انتخاب دوز را شرح دهد.

 دقیقه10

ه ای و هارگزینچپرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی میان ترم و پایان ترم به صورت پرسش های ارزشیابی: 

 تشریحی 

 زمان: 

 دقیقه
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 داروشناسيرس روزانه فرم طرح د 

 رستاریدانشکده پ

 داروشناسیعنوان درس: 

داروهای فعال کننده و مسدود موضوع درس: 

 کننده گیرنده های کولینرژیک 

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه فوریت پزشکیمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول   سال تحصیلی:

 

 نفر 21 تعداد فراگیران: 

 مکان تشکیل کالس:

 رستاریدانشکده پ 

 آناتومی -فیزیولوژی پیش نیاز:

   انواع داروهای موثر بر سیستم كولینرژیک و كاربرد بالینی هر دستهبا  انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 اعصاب های ستمیس یاختصارآناتوم

 کیو پاراسمپات کیسمپات

 کیتهای سمپا ونیمحل گانگل، کیو پاراسمپات کیسمپات برهاییمنشا ف 10

 را شرح دهد. کیپاراسمپات و

 شناختی

 ها را امیمواد انتقال دهنده پ یمیش

 و کیاعصاب سمپات ستمیدرس

 کیپاراسمپات

 وزادسازی سازی،آ رهیذخ ساخت،شامل  کینرژیكول ستمیانتقال در س 10

 ساخت،شامل  کیآدرنرژ ستمیانتقال در س، نیكول لیاست ختم عمل

 ینیكاتکوالم ترهاییترنسمنورو سازی،آزادسازی و ختم عملکرد رهیذخ

ک را رنرژیو انواع گیرنده های كولینرژیک و آد نینفر ینوراپ و نیدوپام

 شرح دهد. 

 شناختی

 ستیآگون داروهای هیفارماكولوژی پا

 میبا اثر مستق کینرژیكول های رندهیگ

شده  دجایاثرات ا، کینامیفارماكود، کینتیفارماكوك، ییایمیساختار ش 20

 را شرح دهد.ارگانها روی بافت ها و

 شناختی

 لیاست داروهای مقلد هیفارماكولوژی پا

 میمستق ریبا اثر غ نیكول

 شده دجایاثرات ا، کینامیفارماكود، کینتیفارماكوك، ییایمیساختار ش 20

 را شرح دهد.ارگانها روی بافت ها و

 

 شناختی

  داروهای مقلد ینیفارماكولوژی بال

 کینرژیكول ستمیس

 -یو ادراری، عصب یگوارش دستگاه ،یچشم هاییماریازب یدرمان بعض 20

 یبا آنت تیدرمان مسموم ،مركزی یعصب ستمی،سیقلب ،یعضالن

 کینرژیكول ستمیس از داروهای مقلد یناش تیمسمومو  ها ینیموسکار

 را شرح دهد.

 شناختی

 ینیو كاربرد بال هیفارماكولوژی پا

 ینیموسکار یآنت داروهای

شده  جادیاثرات ا، کینامیفارماكود،  کینتیو فارماكوك ییایمیساختار ش 20

 یعصب ستمیازاختالالت س یدرمان بعض ، ارگانها روی بافت ها و

 تیرمان مسمومد، ،ادراریی،گوارشیعروق-ی،قلبی،تنفسیمركزی، چشم

 موارد منع مصرفو  یعوارض جانب، کینرژیكول ستمیس با داروهای مقلد

 شناختی
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 آنتی موسکارین ها را شرح دهد.

 ینیو كاربرد بال هیفارماكولوژی پا

 یونیبلوك كننده گانگل داروهای

  و ینیمصارف بال، کینامیفارماكود، کینتیو فارماكوك ییایمیساختار ش 20

 شرح دهد. را ییدارو تیسم

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

ستیل اعملکرد  پایان ودر پایان دانشجو باید بتواند سیستم كولینرژیک، آدرنرژیک، نحوه ساخت، ذخیره سازی، آزادسازی 

رژیک لد كولینوهای مقنوراپی نفرین و همچنین مکانیسم عمل، عوارض جانبی، فارماكوكنتیک و مصارف بالینی داركولین و 

 و مسدود كننده كولینرژیک  را شرح دهد.

 زمان:

 دقیقه10

ه ای و هارگزینچپرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی میان ترم و پایان ترم به صورت پرسش های ارزشیابی: 

 یحی تشر

 زمان: 

 دقیقه
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 داروشناسيفرم طرح درس روزانه  

 رستاریدانشکده پ

 داروشناسیعنوان درس: 

داروهای فعال کننده و مسدود موضوع درس: 

 کننده گیرنده های آدرنرژیک 

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه فوریت پزشکیمخاطب: گروه و رشته

 96-95ل اول  نیم سا سال تحصیلی:

 

 نفر 21 تعداد فراگیران: 

 مکان تشکیل کالس:

 رستاریدانشکده پ 

 آناتومی -فیزیولوژی پیش نیاز:

  انواع داروهای موثر بر سیستم آدرنرژیک و كاربرد بالینی هر دسته با  انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 داروهای مقلد هیفارماكولوژی پا

 کیسمپات

 بودن یانتخاب، عملکردی آنها سمیمکان و کیهای آدرنرژ رندهیانواع گ 25

 یوراپانتقال دهنده های ن، کیهای آدرنرژ رندهیگ میتنظ ،ها رندهیگ

های طبقه بندی داروو  کیداروهای مقلد سمپات ییدارو یمیش، نینفر

 ا شرح دهد.ر کیمقلد سمپات

 شناختی

 روی بر کیاثرات داروهای مقلد سمپات

 ارگانهای مختلف در بدن

 شناختی هد. درا شرح ارگانها ریاثر بر ساو  یعروق-یقلب ستمیاثر بر س 20

-گاه ادراریدست ، چشم ، یالكسیآناف، یتنفس ، یعروق-یكاربردهای قلب 20 کیسمپات داروهای مقلد ینیكاربرد بال

 را  شرح دهد.CNSو  یتناسل

 شناختی

 ینیو كاربرد بال هیفارماكولوژی پا

 آلفا رندهیگ ستیآنتاگون داروهای

 کیآدرنرژ

 هرندیگ ستیداروهای مهم آنتاگون ،کیاثرات فارماكولوژ، اثر سمیانکم 35

فشارخون  فشارخون، اورژانس های توما،یدرمان فئوكروموس، آلفا

عوذ ن اختاللو  BPHر ری دانسداد ادرا ،یطیمح عروق هاییماریمزمن،ب

 را شرح دهد.

 

 شناختی

 ینیو كاربرد بال هیفارماكولوژی پا

 بتا رندهیگ ستیآنتاگون داروهای

 کیآدرنرژ

، تاب رندهیگ ستیداروهای مهم آنتاگون ، کینامیفارماكود، کینتیفارماكوك 30

 یینارسا ،یهای قلب یتمیآر قلب، کیسکمیا مارییدرمان فشار خون،ب

 هاییرمایدی،بیروئیپرتیه گلوكوم، ،یعروق یقلب هاییماریب ری،سایقلب

 کیژبتاآدرنر رندهیگ ستیانتخاب داروهای آنتاگون، اساس کینورولوژ

 را شرح دهد. ییدارو تیسمو 

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 
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 گیری:و نتیجه بندیجمع

وارض عینامیک، رماكوددر پایان دانشجو باید بتواند سیستم آدرنرژیک، انواع گیرنده های آدرنرژیک، فارماكوكنتیک، فا

 هد.شرح د جانبی و مصارف بالینی داروهای مقلد آدرنرژیک و مسدود كننده رسپتور آلفا و بتا آدرنرژیک  را

 زمان:

 دقیقه10

ای و  هارگزینهچدر حین تدریس و سؤاالت كتبی میان ترم و پایان ترم به صورت پرسش های پرسش و پاسخ ارزشیابی: 

 تشریحی 

 زمان: 

 دقیقه
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 داروشناسيفرم طرح درس روزانه  

 رستاریدانشکده پ

 داروشناسیعنوان درس: 

داروهای ضد فشار خون و موضوع درس: 

 داروهای دیورتیک 

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120سه: مدت زمان جل

 گروه فوریت پزشکیمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول   سال تحصیلی:

 

 نفر 21 تعداد فراگیران: 

 مکان تشکیل کالس:

 رستاریدانشکده پ 

 آناتومی -فیزیولوژی پیش نیاز:

 انواع داروهای مورد استفاده در درمان فشار خون باال   با  انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

مهاركننده  فارماكولوژی داروهای مدر

 کیكربن درازیان میآنز

  و یانبعوارض ج، ینیكاربردهای بال ، کینامیفارماكود، کینتیفارماكوك 10

 را شرح دهد. موارد منع مصرف

 شناختی

نع موارد م و  یعوارض جانب، ینیكاربردهای بال ، کینامیفارماكود 15 هنله قوسفارماكولوژی داروهای مدر 

 را شرح دهد.  مصرف

 شناختی

نع موارد م و  یعوارض جانب، ینیكاربردهای بال ، کینامیفارماكود 15 دییازیت فارماكولوژی داروهای مدر

 را شرح دهد. مصرف

 شناختی

نگهدارنده  فارماكولوژی داروهای مدر

 میاسی پت

نع موارد م و  یعوارض جانب، ینیكاربردهای بال ، کینامیفارماكود 10

 را شرح دهد.  مصرف

 شناختی

 دهنده رییفارماكولوژی داروهای مدر تغ

 دفع آب زانیم

 ADH های هورمون ضد ادراری ستیآگون، کیهای اسموت کیورتید 10

را راز داروهای مد یبینحوه استفاده ترك و  ADH های ستیآنتاگون،

 شرح دهد.

 شناختی

 عملکرد كه ییداروها هیفارماكولوژی پا

را تغییر می  کیسمپات یعصب ستمیس

 دهند

 ومکانیسم اثر، فارماكوكنتیک، عوارض جانبی، تداخالت داررویی  20

 نهایی پابلوك كننده ها، ونیداروهای بلوك كننده گانکلكاربرد بالینی 

 های اعصاب

بلوك كننده های و ( postganglionic) یونیگانگل پس یکیسمپات

 را شرح دهد. )بتا بلوكرها و آلفابلوكرها( یکیآدرنرژ رندهیگ

 شناختی

 داروهای گشاد هیفارماكولوژی پا

 عروق كننده

 ل،یدیكسنوین،میدراالزیه داروهای تیو سم کینتیاثر، فارماكوك سمیمکان 15

ا ر میلسكهای عوامل بلوك كننده كانال و  دیازوكساید،دیتروپروسین میسد

 شرح دهد.

 شناختی

 شناختی لمبد میمهاركننده آنز داروهای تیو سم کینتیاثر، فارماكوك سمیمکان 15 كننده داروهای مهار هیفارماكولوژی پا
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 هد.را شرح د نیوتانسیآنژ رندهیبلوك كننده های گ و  نیوتانسیآنژ نیوتانسیآنژ

 خوندرمان اورژانس های فشارو  ییسرپا مارانیشارخون در بدرمان ف 10 فشارخون داروهای ضد ینیكاربرد بال

 را شرح دهد.

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

استفاده  های مورداع داروجانبی و تداخالت دارویی انودر پایان دانشجو باید بتواند مکانیسم اثر، فارماكوكنتیک، عوارض 

ر بای موثر داروه در درمان فشار خون شامل مدرها، داروهای متسع كننده عروق، داروهای مهاركننده آنزیوتانسیون و

 سیستم سمپاتیک  را شرح دهد.

 زمان:

 دقیقه10

ای و  هارگزینهچپایان ترم به صورت پرسش های پرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی میان ترم و ارزشیابی: 

 تشریحی 

 زمان: 

 دقیقه
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 داروشناسيفرم طرح درس روزانه  

 رستاریدانشکده پ

 داروشناسیعنوان درس: 

داروهای متسع کننده عروق و موضوع درس: 

 درمان آنژین صدری

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 روه فوریت پزشکیگمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول   سال تحصیلی:

 

 نفر  20تعداد فراگیران: 

 مکان تشکیل کالس:

 رستاریدانشکده پ 

 آناتومی  -فیزیولوژی پیش نیاز:

 انواع داروهای مورد استفاده در درمان آنژین صدریبا  انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 و یانبعوارض ج ، کینامیفارماكود ، کینتیفارماكوك ، ییایمیساختار ش 30 تهایترین و تراتهاین هیفارماكولوژی پا

 و راتتین داروهای دسته ینیاثرات بال سمیمکان، ییبروز مقاومت دارو

 را شرح دهد. ینیكاربردهای بال

 شناختی

 كننده داروهای بلوك هیفارماكولوژی پا

 میكانال كلس

 سمیکانم، یعوارض جانب، کینامیفارماكود، کینتیطبقه بندی و فارماكوك 20

 را شرح دهد.  ینیكاربردهای بال و  ینیاثرات بال

 شناختی

 كننده داروهای بلوك هیفارماكولوژی پا

 بتا رندهیگ

، ینبجا عوارض، کینامیفارماكود، کینتیو فارماكوكساختمان شیمیایی  20

 را شرح دهد. ینیكاربردهای بال و  ینیاثرات بال سمیمکان

 شناختی

 ضد دیداروهای جد هیفارماكولوژی پا

 صدری نیآنژ

 سمیکانم، یعوارض جانب، کینامیفارماكود، کینتیطبقه بندی و فارماكوك 10

 را شرح دهد.  ینیكاربردهای بال و  ینیاثرات بال

 شناختی

رمان د ، (کیآترواسکلروت نیآنژ ای کیكالس نی)آنژیكوشش نیدرمان آنژ 30 نیضدآنژداروهای  ینیكاربرد بال

 داریاناپ نیژدرمان آن،  (نزمتالیپر ای انتیوار نی)آنژکیوازواسپاست نیآنژ

 شلنگ و یطیعروق مح هاییماریدرمان بو  حاد كرونری و سندرم های

 را شرح دهد. متناوب

 شناختی

 سش و پاسخهای تدریس: سخنرانی، پرروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

واع داروهای ارویی انخالت ددر پایان دانشجو باید بتواند مکانیسم اثر، فارماكوكنتیک، عوارض جانبی، كاربرد بالینی و تدا

 هد.درا شرح  الكرهابا، داروهای بلوك كننده كانال كلسیمی وبتا مورد استفاده در درمان آنژین صدری  شامل نیترات ه

 زمان:

 دقیقه10

ه ای و هارگزینچپرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی میان ترم و پایان ترم به صورت پرسش های ارزشیابی: 

 تشریحی 

 زمان: 

 دقیقه
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 داروشناسي فرم طرح درس روزانه  

 رستاریدانشکده پ

 داروشناسی ن درس: عنوا

داروهای مورد استفاده در موضوع درس: 

 نارسایی قلبی 

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه فوریت پزشکیمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول   سال تحصیلی:

 

 نفر 21 تعداد فراگیران: 

 مکان تشکیل کالس:

 رستاریدانشکده پ 

 آناتومی -ژیفیزیولو پیش نیاز:

 انواع داروهای مورد استفاده در درمان نارسایی قلبیبا  انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 قدرت نترلپاتوفیزیولوژی نارسایی قلبی، عالیم نارسایی قلبی و نحوه  ك  20 كلیات نارسایی قلبی

 انقباضی طبیعی قلب را شرح دهد

 

 دهاییکوزیگل هیفارماكولوژی پا

 تالیژید

 لشام ی: اثرات قلبکینامیفارماكود، کینتیفارماكوك ، ییایمیساختار ش 30

ا ر ییوارها،تداخالت د ارگان ریاثربر سا ،یکیو الکتر یکیمکان اثرات

 شرح دهد.

 شناختی

 داروهای ریسا هیفارماكولوژی پا

 مثبت نوتروپیا

 نیدیریپ ی)بمهار كننده های فسفودی استراز ینیاثر و كاربرد بال سمیمکان 30

ا ر نیمو دوپا نیدوبوتامک شامل یبتای آدرنرژ رندهیمحرك های گو  ها(

 شرح دهد.

 شناختی

 كه ییداروها ینیفارماكولوژی بال

 دقلب كاربرد دارن یینارسا در

ا، ه کیورتیمانند د ییداروها مزمن با یقلب یینارسا یارو درماند 30

مان در ، و... یعروق گشادكننده های ن،یوتانسیآنژ های ستیآنتاگون

 هد.را شرح د یحاد قلب ییدرمان نارسا و  کیاستولید یقلب یینارسا

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و وس

 گیری:بندی و نتیجهجمع

واع داروهای ارویی انخالت ددر پایان دانشجو باید بتواند مکانیسم اثر، فارماكوكنتیک، عوارض جانبی، كاربرد بالینی و تدا

 مورد استفاده در نارسایی قلبی  را شرح دهد.

 زمان:

 دقیقه10

ه ای و هارگزینچپرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی میان ترم و پایان ترم به صورت پرسش های زشیابی: ار

 تشریحی 

 زمان: 

 دقیقه
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 داروشناسي فرم طرح درس روزانه  

 رستاریدانشکده پ

 داروشناسی عنوان درس: 

داروهای مورد استفاده در موضوع درس: 

 آریتمی قلبی

 واحد دوتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه فوریت پزشکیمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول   سال تحصیلی:

 

 نفر 21 تعداد فراگیران: 

 مکان تشکیل کالس:

 رستاریدانشکده پ 

 آناتومی  -فیزیولوژی پیش نیاز:

 آریتمی قلبیانواع داروهای مورد استفاده در درمان با  انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

ا، ی غشالکتروفیزیولوژی ریتم طبیعی قلب، اساس یونی فعالیت الکتریک 20 كلیات دیس ریتمی 

 مکانیسم انواع آریتمی  را شرح دهد. 

 

 Iكالس ینیو بال هیفارماكولوژی پا

 )بلوك یتمیضد آر داروهای

 (میكانال سد كننده

برد و كار کینتیفارماكوك ،ییدارو تیمسموم ،یقلب ریغ ،یاثرات قلب 30

 ن،یائدوكیل د،یرامیزوپید ن،یدینیك د،یآم نیپروكائ داروهای ینیبال

 را شرح دهد. پروپافنونو  دینیفلکائ ن،یلتیمکس

 شناختی

 II كالس ینیو بال هیفارماكولوژی پا

 )بتابلوكرها( یتمیضد آر داروهای

 یانبو عوارض ج ینیكاربرد بال عمل و اثرات سمیمکان ،یداروهای اصل 10

 را شرح دهد. 

 شناختی

 IIIس كال ینیو بال هیفارماكولوژی پا

 یتمیضد آر داروهای

برد و كار کینتیفارماكوك ،ییدارو تیمسموم ،یقلب ریغ ،یاثرات قلب 25

 هد.ا شرح در دیلیبوتیو ا دیلیدوفت سوتالول، ودارون،یآم داروهای ینیبال

 شناختی

 IV كالس ینیو بال هیفارماكولوژی پا

 كننده )بلوك  یتمیضد آر داروهای

 (میهای كانال كلس

 ینیبال و كاربرد کینتیفارماكوك ،یجانب ،عوارضیخارج قلب ،یاثرات قلب 25

 را شرح دهد.  ازمیلتیو د لیوراپام داروهای

 شناختی

 ی، پرسش و پاسخهای تدریس: سخنرانروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

واع داروهای ارویی انخالت ددر پایان دانشجو باید بتواند مکانیسم اثر، فارماكوكنتیک، عوارض جانبی، كاربرد بالینی و تدا

 مورد استفاده در  آریتمی قلبی را شرح دهد.

 مان:ز

 دقیقه10

ه ای و هارگزینچپرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی میان ترم و پایان ترم به صورت پرسش های ارزشیابی: 

 تشریحی 

 زمان: 

 دقیقه
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 داروشناسي  فرم طرح درس روزانه 

 دانشکده پزشکي

 داروشناسی عنوان درس: 

رد استفاده در زنان و داروهای موموضوع درس: 

 مانزای

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه فوریت پزشکی مخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول   سال تحصیلی:

 

 نفر 21 تعداد فراگیران: 

 مکان تشکیل کالس:

 رستاریدانشکده پ 

 آناتومی  -فیزیولوژی  پیش نیاز:

 ثر بر بافت رحم و مورد استفاده در زنانبا انواع داروهای مو انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

گی  ویژ وتقسیم بندی داروها از لحاظ امکان استفاده در زمان بارداری  20 استفاده داروها در زمان بارداری

 هر دسته را شرح دهد.

 شناختی

نع وارد ممفارماكوكنتیک،  ، یعوارض جانب ،ینیاثر، كاربرد بال سمیمکان 40 نده بافت رحم داروهای منقبض كن

كسی او احتیاطات  كلیه داروهای منقبض كننده بافت رحم شامل  مصرف

 توسین، مشتقات ارگوت، پروستاگالندین ها ... را شرح دهد

 شناختی

نع وارد مم ، یعوارض جانبفارماكوكنتیک،  ،ینیلاثر، كاربرد با سمیمکان 40 داروهای شل كننده بافت رحم

یست و احتیاطات  كلیه داروهای شل كننده بافت رحم بتا آگون مصرف

 اكسی پتورها، منیزیم سولفات، مهاركننده كانال كلسیمی، آنتاگونیست رس

  ... را شرح دهد PGتوسین، مهاركننده تولید 

 شناختی

اده د استفداروهای مور یو عوارض جانب ینیبال اربردهایك اثر،  سمیمکان 10 درمان پرا اكالمشی

 در پره اكالمشی را شرح دهد.

 

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

ی موثر بر اع داروهایی انوعوارض جانبی، كاربرد بالینی و تداخالت دارو در پایان دانشجو باید مکانیسم اثر، فارماكوكنتیک،

 بافت رحم را شرح دهد. 

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:   تشریحی وپرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه ای ارزشیابی: 

 دقیقه
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 داروشناسيفرم طرح درس روزانه 

 رستاریه پدانشکد

 داروشناسیعنوان درس: 

داروهای مورد استفاده در فوریت موضوع درس: 

 دیابت 

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه فوریت پزشکیمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول   سال تحصیلی:

 

 نفر 21 تعداد فراگیران: 

 مکان تشکیل کالس:

 رستاریدانشکده پ 

 آناتومی -فیزیولوژی نیاز:پیش 

 ابتیضد د داروهای یو  عوارض جانب کیاثر، فارماكوكنت سمیو مکان یپانکراس یبا  هورمون ها  انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

غدد پانکراس و انواع  فیزیولوژی

 دیابت

 هورمون هایاثرات فیزیولوژیک  کرد درون ریز غدد پانکراس، عمل 10

یژگی وو  یوپاتولوژیزیبراساس ف ابتیانواع د ترشح شده از پانکراس، 

 بشناسد .  های آن را

 شناختی

ا ر نیرسپتور انسول کینامیو فارماكود نیانسول یولوژیزیف ،یمیوشیب 20 انسولین

ء، منشا را با توجه به نیسولمختلف ان یانواع فرآورده ها، دهد حیتوض

زاثر دو مینحوه تنظ ، كند یبند میتقس یکینتیفارماكوك و ییایمیکوشیزیف

 قیزرت یبو عوارض جان یبا توجه به كارائ یابتیفرد د کیرا در  نیانسول

 نیاز مصرف انسول یناش یها Complications ، كند ریتفس نیانسول

 را بشناسد .

 شناختی

 میعمل تقس سمیرا با توجه به مکان یخوراك کیسمیپوكلیه یداروها 5 دیابت داروهای خوراكی ضد 

 كند یبند

 شناختی

  اتیو خصوص یمیاوره را از نظر ش لیدسته سولفون یداروها 10 سولفونیل اوره ها 

ر ه یایومزا بیكرده و معا یطبقه بند کینتیو فارماكوك کیارماكولوژف

 ،یانبعوارض جیک، ینتیفارماكوك،  کینامیشرح دهد. فارماكود رادسته 

ا بوره ا لیسولفون بی، تركیشکست در دارو درمانی، نیبال یفارماكولوژ

  دهد حیتوض نیانسول

 شناختی

 ،کیینتیكوك، فارما کینامیرا از نظر فارماكود مگلیتینیدها دسته یداروها 5 مگلیتینیدها 

 دهد حیتوض مزایا ،ینیبال یفارماكولوژ ،یعوارض جانب

 تیشناخ

 شناختی،  کینامیرا از نظر فارماكود فنیل آالنین-Dمشتقات دسته  یداروها 5 فنیل آالنین -Dمشتقات 
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 دهد حیتوض مزایا ،ینیبال یفارماكولوژ ،یعوارض جانب ک،یینتیفارماكوك

 ،کیینتیكوك، فارما کینامیرا از نظر فارماكود دسته بی گوانیدها یداروها 10 بی گوانید ها 

 دهد حیتوض منع مصرف ،ینیبال یفارماكولوژ ،یبعوارض جان

 شناختی

 ، کینامیرا از نظر فارماكوددسته تیازولیدین دیون ها  یداروها 10 تیازولیدین دیون ها 

 منع مصرف ،ینیبال یفارماكولوژ ،یعوارض جانب ک،یینتیفارماكوك

 دهد حیتوض

 شناختی

،  کینامیدرا از نظر فارماكو ننده آلفا گلوكوزیدازدسته مهارك یداروها 10 مهاركننده آلفا گلوكوزیداز

 منع مصرف ،ینیبال یفارماكولوژ ،یعوارض جانب ک،یینتیفارماكوك

 دهد حیتوض

 شناختی

را از نظر  دسته تجزیه كننده های اسید های صفراوی یداروها 5 تجزیه كننده های اسید های صفراوی

 ،ینیلبا یفارماكولوژ ،یعوارض جانب ک،یینتی، فارماكوك کینامیفارماكود

 دهد حیتوض منع مصرف

 شناختی

 کانیسممرا از نظر جدید مورد استفاده در درمان دیابت  یداروهاانواع  10 داروهای جدید در درمان دیابت 

 یولوژفارماك ،یعوارض جانب ک،یینتی، فارماكوك کینامیفارماكوداثر، 

 دهد حیتوض ینیبال

 شناختی

خوراكی ضد درمان تركیبی با عومل 

 دیابت و داروهای تزریقی

حتیاطات ا، معایب ، مزابای و 2انواع درمان های تركیبی در دیابت نوع  10

 هر كدام از این درمان های تركیبی را توضیح دهد.

 شناختی

 یرماند یو استفاده ها یعوارض جانب ، یولوژیزیو ف سمی، متابول یمیش 10 گلوكاگون

 .گلوكاگون را بشناسد

 یشناخت

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

ده قند خون،  وهای كاهنو دار در پایان دانشجو باید بتواند انواع دیابت، داروهای مورد استفاده در درمان دیابت شامل انسولین

 د. وضیح دهتمکانیسم اثر، عوارض جانبی، موارد منع مصرف و كاربرد های بالینی این داروها را فارماكوكنتیک، 

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:   تشریحی وپرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه ای ارزشیابی: 
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 داروشناسيفرم طرح درس روزانه 

 يدانشکده پزشک

 داروشناسیعنوان درس: 

 آسمداروهای مورد استفاده در موضوع درس: 

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه فوریت پزشکیمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول   سال تحصیلی:

 

 نفر 21 تعداد فراگیران: 

 مکان تشکیل کالس:

 رستاریدانشکده پ 

 آناتومی -فیزیولوژی  پیش نیاز:

 ت آسمیبا انواع داروهای مورد استفاده در درمان حمالت آسم و پیشگیری از حمال انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

به محرك های مکانیسم های پاسخ  تعریف آسم، پاتوژنز آسم،  15 پاتوفیزیولوژی بیماری آسم

 استنشاقی را شرح دهد.

 شناختی

سم کانیمتقیسم بندی داروهای مورد استفاده در درمان آسم را بر اساس  5 گروه های دارویی موثر در بیماری آسم

 اثر شرح دهد.

 شناختی

 ستیگونآو  زوپروترنولیو ا نین،افدرینفریمانند: اپ کیمقلدهای سمپات 20 داروهای مقلد سمپاتیک 

اثر،  سمیانمک، ..ن،یآلبوترول،تربوتالمانند  β2 های رندهیگ یانتخابهای 

رح آن ها را ش یو عوارض جانب ینیبال كاربردهای ک،ینامیفارماكود

  دهد.

 

 شناختی

مورد استفاده  ینیگزانت لیمت داروهای

 آسم در

ای هرگان افارماكوكنتیک، اثر بر  ک،ینامیاثر، فارماكود سمیمکانشیمی،  20

 د.این دسته را شرح ده یو عوارض جانب ینیبال كاربردهای مختلف،

 

 شناختی

 مورد ینیهای موسکار ستیآنتاگون

 در آسم استفاده

 شناختی د.رح دهشاین دسته را  یو عوارض جانب ینیبال كاربردهایاثر،  سمیمکان 15

در  استفاده مورد دهاییکواستروئیكورت

 آسم

 شناختی د.رح دهشاین دسته را  یعوارض جانب و ینیبال كاربردهای، اثر سمیمکان 15

 داروهای مورد استفاده در ریسا

 آسم

 -2، لیدوكرومو ن نیكرومول  -1: ینیاثرو كاربردهای بال سمیمکان 20

 مهاركننده های مسیر لکوترین را شرح دهد.

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش
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 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

 یرات درماناث ، سمآ مارییموثر در ب ییگروههای دارو، آسم بصورت مختصر مارییب ولوژییزیپاتوفدر پایان دانشجو باید 

 را شرح دهد.  آسم مارییداروهای موثر در ب یعوارض جانبو  آسم مارییداروهای موثر در ب

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:   تشریحی وپرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه ای رزشیابی: ا

 دقیقه
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 داروشناسيفرم طرح درس روزانه 

 دانشکده پزشکي

 داروشناسیعنوان درس: 

واب خ -داروهای آرامبخشموضوع درس: 

 آور

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه فوریت پزشکیمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول   سال تحصیلی:

 

 نفر 21 تعداد فراگیران: 

 مکان تشکیل کالس:

 رستاریدانشکده پ 

 آناتومی -فیزیولوژی پیش نیاز:

 داروهای مورد استفاده در درمان اختالالت خواب و حاالت اضطرابیبا  انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 ئوس مطالبر

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 داروهای آرام هیفارماكولوژی پا

 خواب آور-بخش

 کینتیفارماكوكواب آور، خ -داروهای آرام بخش ییایمیطبقه بندی ش 60

 ریو سا ها توراتیبارب ها، نیازپیعمل بنزود سمیمکانهر دسته دارویی، 

ای داروه به یکیولوژیزیو ف یروان یتحمل، وابستگ ، دیداروهای جد

 را شرح دهد. ها نیازپیهای بنزود ستیآنتاگون، خواب آور-آرامبخش

 شناختی

 ینیبال یفارماكولوژی و سم شناس

 واب آورخ-آرام بخش داروهای

های  تیدرمان وضعواب آور از جمله خ -كاربرد داروهای آرام بخش  50

 تداخالتو  میمستق یاثرات سم،  ت خوابدرمان اختالال، یاضطراب

 آن ها را شرح دهد. ییدارو

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

ی و وارض جانبعنیسم آثر آنها ، اندیکاسیون، واب آور، مکاخ -در پایان دانشجو باید بتواند انواع داروهای آرام بخش

 عالیم مسمومیت با این داروها را بیان كند.

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:  یحی ی و تشرپرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه اارزشیابی: 

 دقیقه
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 داروشناسيفرم طرح درس روزانه 

 ستاریپردانشکده 

 داروشناسیعنوان درس: 

 داروهای ضد تشنجموضوع درس: 

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه فوریت پزشکیمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول   سال تحصیلی:

 

 نفر 21 تعداد فراگیران: 

 مکان تشکیل کالس:

 رستاریدانشکده پ 

 آناتومی -فیزیولوژی پیش نیاز:

اثر،  رك مکانیسمتالالت با دانواع بیماری صرع و داروهای مختلف مورد استفاده در درمان این اخبا    انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 عوارض جانبی و تداخالت دارویی هر دسته دارویی

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

ک یهر  صرع پارشیال و انواع آن، صرع ژنرالیژه و انواع آن و مشخصات 10 ی صرع انواع بیماری ها

 . را به طور مختصر شرح دهد

 شناختی

 داروهای هیازفارماكولوژی پا یاتیكل

 ضد تشنج

داروهای ضد  ییایمیساختار ش، و توسعه داروهای ضد تشنج یطراح 10

 آن ها را شرح دهد. کینتیفارماكوك و  تشنج

 شناختی

 داروهای مورد استفاده در تشنج

و صرع  کیكلون-کیوتون الیپارش

 پایدار

 ،کینتیفارماكوك ،ینیبال كاربرد عمل، سمیمکان ،ییایمیساختار ش 30

و  تالیفنوبارب ن،یتوئ یفن داروهای: تیو مسموم ییدارو  تداخالت

 بنزودیازپین ها را شرح دهد.

 شناختی

سم  ژهیجنبه های و، صرع در انواع مختلف یاستراتژی های درمان 10 ضدتشنج داروهای ینیفارماكولوژی بال

ف، مصر قطع از ی: تراتوژن بودن، عوارض ناشضدتشنج داروهای یشناس

 را توضیح دهد. از حد شیعوارض مصرف ب

 شناختی

 داروهای ضد هیفارماكولوژی پا

 کوزیسا

، کینتیفارماكوك ، کوزیسا داروهای ضد ییایمیطبقه بندی ش 25

 و ینیهای دوپام رندهیک،گینرژیدوپام های ستمی:سکینامیرماكودفا

ی ضد اثرات داروها کوز،یسا داروهای ضد نیتفاوتهای ب آنها، اثرات

 را شرح دهد.EEGو  عروقی -یقلب ستمیس، غددبر  کوزیسا

 شناختی

 داروهای ضد ینیفارماكولوژی بال

 کوزیسا

ی ضد انتخاب دارو، یوانر ریهای غ ونیکاسیاند ، ینیكاربردهای بال  25

  را شرح دهد. ییتداخالت داروو  یعوارض جانب  کوز،یسا

 

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش
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 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

 کانیسم عملم، ع صرعداروهای مورد استفاده در انوا، ت هر یکانواع بیماری صرع و مشخصادر پایان دانشجو باید بتواند 

ه ورد استفادمواع داروهای بعالوه  باید بتواند ان .دهد شرح ی هر یک از داروها را  تداخلها و جانبی عوارض فارماكوكنتیک،

ت دارویی ی و تداخالض جانبعواردر فوریت روانپزشکی را نام ببرد و بتواند مکانیسم اثر، فارماكوكنتیک، كاربرد های بالینی، 

 آن ها را شرح دهد

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:   تشریحی وپرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه ای ارزشیابی: 
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 داروشناسيفرم طرح درس روزانه 

 رستاریدانشکده پ

 داروشناسیعنوان درس: 

دردهای اوپیوئیدی و ضد موضوع درس: 

 آنتاگونیست ها) داروهای کنترل کننده درد( 

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه فوریت پزشکیمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول   سال تحصیلی:

 

 نفر 21 تعداد فراگیران: 

 مکان تشکیل کالس:

 رستاریدانشکده پ 

 تومیآنا -فیزیولوژی پیش نیاز:

 اهبا انواع داروهای اوپیوئیدی و آنتاگونیست های اوپیوئیدی و كاربرد آن  انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 و  دیه بنو طبق ییایمیساختار ش، دییوئیاپ و منشا داروهای خچهیتار 15 دییداروهای اپوئ اتیكل

 را شرح دهد. درون زا دییوئیاپ دهاییپپت

 شناختی

 درد داروهای ضد هیفارماكولوژی پا

 دییوئیاپ

، کینامیفارماكود (، و دفع سمیمتابول ع،یجذب،توز) کینتیفارماكوك 35

 را شرح دهد. ارگان های مختلف درشان تااثر

 شناختی

 درد داروهای ضد ینیفارماكولوژی بال

 دییوئیاپ

 ییتداخالت داروو  و عوارض ناخواسته تیمسموماربردهای بالینی، ك 30

  داروهای ضد درد اوپیوئیدی را شرح دهد.

 

 شناختی

 داروهای ، های متوسط االثر ستیآگون، های قوی ستیآگون انواع  30 داروهای اختصاصی

 ک،ینتیكوكفارماو  ضدسرفه ها، فراورده های ستیآنتاگون-ستیآگون

شرح  را دییوئیهای اپ ستیآنتاگون ینیبال كاربرد و کینامیفارماكود

  دهد.

 

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

دارویی و  ، تداخالتجانبی ماكودینامیک، عوارضدر پایان دانشجو باید بتواند دسته بندی كلی اوپیوئیدها، فارماكوكنتیک، فار

ارویی خالت داندیکاسیون آن ها، آثار ناشی از مصرف طوالنی مدت اوپیوئیدها و اندیکاسیون، عوارض جانبی و تدا

 آنتاگونیست های اوپیوئیدی را بیان كند.

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:  تشریحی  وبه صورت پرسش های چهارگزینه ای پرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی پایان ترم ارزشیابی: 
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 دقیقه
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 داروشناسيفرم طرح درس روزانه 

 رستاریدانشکده پ

 داروشناسیعنوان درس: 

 داروهای ضد تهوع  موضوع درس: 

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه فوریت پزشکیمخاطب: گروه و رشته

 96-95اول  نیم سال  سال تحصیلی:

 

 نفر 21 تعداد فراگیران: 

 مکان تشکیل کالس:

 رستاریدانشکده پ 

 آناتومی -فیزیولوژی پیش نیاز:

 با انواع دسته بندی داروهای ضد تهوع  و عوارض جانبی  آن ها انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 نظرمورد  

 ه هاییرندگعلل ایجاد استفراغ، مراكز درگیر در ایجاد استفراغ و انواع  20 پاتوفیزیولوژی

 درگیر  را شرح دهد.

 شناختی

، کینامیفارماكود (، و دفع سمیمتابول ع،یجذب،توز) کینتیفارماكوك 20 آنتاگونیست های سروتونین

 را شرح دهد. ارگان های مختلف درشان تااثر

 شناختی

، کینامیفارماكود (، و دفع سمیمتابول ع،یجذب،توز) کینتیفارماكوك 20 یکواستروئید هاكورت

 را شرح دهد. ارگان های مختلف درشان تااثر

 شناختی

، کینامیفارماكود (، و دفع سمیمتابول ع،یجذب،توز) کینتیفارماكوك 10 آنتاگونیست گیرنده نوروكینین

 د.را شرح ده ارگان های مختلف درشان تااثر

 شناختی

، کینامیفارماكود (، و دفع سمیمتابول ع،یجذب،توز) کینتیفارماكوك 20 فنوتیازین ها 

 را شرح دهد. ارگان های مختلف درشان تااثر

 

، کینامیفارماكود (، و دفع سمیمتابول ع،یجذب،توز) کینتیفارماكوك 15 بنزامیدهای جایگزین شده

 .را شرح دهد ارگان های مختلف درشان تااثر

 

آنتی هیستامین ها و آنتی كولینرژیک 

 ها 

، کینامیفارماكود (، و دفع سمیمتابول ع،یجذب،توز) کینتیفارماكوك 15

 را شرح دهد. ارگان های مختلف درشان تااثر

 

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:و نتیجهبندی جمع

 (، و دفع سمیمتابول ،عیب،توزجذ) کینتیفارماكوكدر پایان دانشجو باید بتواند انواع داروهای مورد استفاده در كنترل استفراغ، 

 را بیان كند.  ارگان های مختلف درشان تااثر، کینامیفارماكود

 زمان:

 دقیقه10
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 زمان:   تشریحی ویان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه ای پرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی پاارزشیابی: 

 دقیقه
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 داروشناسيفرم طرح درس روزانه 

 رستاریدانشکده پ

 داروشناسیعنوان درس: 

 داروهای موثر در مسمومیتها  موضوع درس: 

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه فوریت پزشکیمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول   ل تحصیلی:سا

 

 نفر 21 تعداد فراگیران: 

 مکان تشکیل کالس:

 رستاریدانشکده پ 

 آناتومی -فیزیولوژی پیش نیاز:

 ی دوت ها با روش برخورد با بیمار مسموم،  درمان اولیه بیمار مسموم و انواع آنت انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 فتاری اهداف ر

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 حجم مبانی توكسیکوكینتیک و توكسیکو دینامیک، تغییرات كلیرانس و 10 كنتیک و دینامیک سموم

 توزیع در مسمومیت ها  را شرح دهد.

 شناختی

  یمارروشهای كنترل اولیه بیمار، نکات تشخیصی در گرفتن شرح حال ب 20 درمان اولیه بیمار مسموم

 شخیصو اقدامات آزمایشگاهی و تصویر برداری مهم و كمک كننده به ت

 مسمومیت را شرح دهد.

 شناختی

Decontamination 20 كی، انواع روش های سم زدایی در مسمومیت از راه های مختلف( خورا

 را شرح دهد. پوستی ...( 

 شناختی

 ، دوزیوژنم از بدن نظیر دیالیز، هموپرفانواع روش های افزایش دفع سمو 20 روش های افزایش دفع سموم

 را شرح دهد. های مکرر زغال فعال 

 شناختی

د ن، ضآنتی دوت های مورد استفاده در مسمومیت های شایع) استامینوف 40 آنتی دوت ها  

) کینتیماكوكفارافسردگی، مهاركننده های كولین استراز، سیانیدو ....( ،  

ارگان  درشان تااثر، کینامیفارماكود (، و دفع سمیمتابول ع،یجذب،توز

 م نحوه تجویز آن ها را در آن مسمومیت  شرح دهد. های مختلف

 

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

فع و افزایش د اه هایر، اقدامات درمانی اولیه در برخورد با فرد مسموم، در پایان دانشجو باید راه های تشخیص مسمومیت

Decontamination  عوارض جانبی ،و انواع آنتی دوت های مورد استفاده در مسمومیت های مختلف، نحوه عملکرد آنها 

 ند.یان كمشاهده شده در نتیجه مصرف این آنتی دوت ها، احتیاطات و موراد منع مصرف آنتی دوت های را ب

 زمان:

 دقیقه10
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 زمان:   تشریحی وپرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه ای ارزشیابی: 

 دقیقه
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 داروشناسيفرم طرح درس روزانه 

 رستاریدانشکده پ

 داروشناسیعنوان درس: 

و  دهایکواستروئیآدرنوکورتموضوع درس: 

 کالیآدرنوکورت یها ستیآنتاگون

 دو واحدواحد:  

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه فوریت پزشکیمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر 21تعداد فراگیران: 

 مکان تشکیل کالس:

 رستاریدانشکده پ 

 آناتومی -فیزیولوژی پیش نیاز:

رد های این کال و كاربرنوكورتیئیدها، مینرالوكوتیکوئید ها، آنتاگونیست های عوامل آدبا گلوكوكورتیکو انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

   تركیبات

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

، آنها میوتنظ های سنتز، ترشح سمیهورمون های غده آدرنال، مکان 20 هورمون های غده آدرنال 

 کیژو فارماكولو کیولوژیزیاثرات ف ،دییهای استروئ رندهیگشناخت 

 را توضیح دهد  بدن هورمون های ادرنال بر

 شناختی

ک، انواع گلوكوكورتیکوئید طبیعی و صناعی، خصوصیات فارماكوكنتی 40 گلوكوكورتیکوئید ها

 رف وفارماكودینامیک، كاربرد بالینی، عوارض جانبی، موارد منع مص

 ا را توضیح دهد احتیاطات آن ه

 شناختی

 امیک،ودینانواع مینرالوكورتیکوئیدها ، خصوصیات فارماكوكنتیک، فارماك 20 مینرالوكورتیکوئید ها  

را  كاربرد بالینی، عوارض جانبی، موارد منع مصرف و احتیاطات آن

 توضیح دهد

 شناختی

وكورتیکوئیدی ،  خصوصیات انواع آنتاگونیست های گلوك 20 انتاگونیست های گلوكوكورتیکوئیدی  

ارد ، موفارماكوكنتیک، فارماكودینامیک، كاربرد بالینی، عوارض جانبی

 منع مصرف و احتیاطات آن را توضیح دهد

 شناختی

یک، وكنتانواع آنتاگونیست های مینرالوكورتیکوئید ،  خصوصیات فارماك 10 انتاگونیست های مینرالوكورتیکوئید

 رف والینی، عوارض جانبی، موارد منع مصفارماكودینامیک، كاربرد ب

 احتیاطات آن را توضیح دهد

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 زمان: گیری:بندی و نتیجهجمع
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داروهای  وضیح دهد.ن را تآیزیولوژیک و فارماكولوژیک در پایان دانشجو باید بتواند انواع هومون های غده آدرنال و اثرات ف

كاربرد  نع مصرف ووارد مممورد استفاده در اختالالت غده آدرنال را بشناسد.   فارماكوكنتیک، مکانیسم اثر، عوارش جانبی، 

 دهد.  یحتوض های بالینی گلوكوكورتیکوئیدها، مینرالوكورتیکوئیدها و آنتاگونیست های عوامل آدرنوكورتیکال را

 دقیقه10

 زمان:   تشریحی وپرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه ای ارزشیابی: 

 

 
 

 


