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گاه علوم زپشكي و خدمات بهداشتي ردماني جهرم  دانش

دوره رطح  
 اصول پایه داروشناسی

 
 

  

 تهيه کنندگان:

فارماکولوژی اساتيد گروه  

و    

کاری   شكيزپموزش رمزک مطالعات و توسعه آكميته رطح 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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 رستاریپ دانشکده

 واحد سه تعداد واحد: اصول پایه داروشناسی  نام درس :

 دقيقه 120 مدت زمان ارائه درس:   هوشبریرشته   :رشته و مقطع تحصيلی

 یک ترم تحصيلی زمان شروع و پایان:  دکتر شکوفه آتش پور:  درسل مسئو

 رستاریدانشکده پ محل آموزش: ( 1فيزیولوژی ) پيشنياز :
 

 هدف نهایی دوره: 

 

 هدف نهایی دوره ردیف
 فراگيری کليات علم داروشناسی  1

کدار  ی مختلف موثر بر سيستم های مختلف بددن از مللده اعصداو  ودآشنایی با داروها 2

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

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

 هر دسته دارویی 

 

 دوره : ا تصاصی اهداف 

 

  اهداف ا تصاصی دوره ردیف
 اميکفارماکوکنتيک و فارماکودینبا  ییآشنا 1
دود فعال کننده و مس داروهای کاربردهای بالينیو  مانبی عوارضفارماکوکنتيک  اثر   سميبا مکان ییآشنا 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  ون داروهای کاربردهای بالينیو  مانبی عوارضفارماکوکنتيک  اثر   سميبا مکان ییآشنا 4

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

 درمان آنزین صدری

 مدورد اسدتفاده در داروهدای کاربردهدای بدالينی 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

 داروهای دیورتيک کاربردهای بالينیو  مانبی عوارضفارماکوکنتيک  اثر   سميبا مکان ییآشنا 8

  آنتی هيستامين ها کاربردهای بالينیو  مانبی عوارضفارماکوکنتيک  اثر   سميبا مکان ییاآشن 9

درمان  داروهای مورد استفاده در کاربردهای بالينیو  مانبی عوارضفارماکوکنتيک  اثر   سميبا مکان ییآشنا 10

 آسم

تدی بتدا ککتدام هدا و سدایر آن کاربردهای بالينیو  مانبی عوارضفارماکوکنتيک  اثر   سميبا مکان ییآشنا 11

 بيوتيک های فعال عليه دیواره و غشای سلولی 

ها  تتراسيکلين هدا  ماکروليدد کاربردهای بالينیو  مانبی عوارضفارماکوکنتيک  اثر   سميبا مکان ییآشنا 12

 کليندامایسين و کلرامفنيکل

آمينوگليکوزیددد هددا و  کاربردهددای بددالينیو  مددانبی عددوارضفارماکوکنتيددک  اثددر   سددميبددا مکان ییآشددنا 13

 اسپکتينومایسين

ریم و سولفاناميد ها  تری متوپ کاربردهای بالينیو  مانبی عوارضفارماکوکنتيک  اثر   سميبا مکان ییآشنا 14

 کينولون ها

 ضد مایکو باکتری داروهای کاربردهای بالينیو  مانبی عوارضفارماکوکنتيک  اثر   سميبا مکان ییآشنا 15

 ی مدورد اسدتفاده درداروهدا کاربردهدای بدالينیو  مانبی عوارضفارماکوکنتيک  اثر   سميبا مکان ییآشنا 16

 نعقادیا ا تالکت

کدم  مورد استفاده در داروهای کاربردهای بالينیو  مانبی عوارضفارماکوکنتيک  اثر   سميبا مکان ییآشنا 17

 کاری و پرکاری تيروئيد

و  آدرنوکورتيکواسدتروئيد هدا کاربردهای بدالينیو  مانبی عوارضفارماکوکنتيک  اثر   سميبا مکان ییآشنا 18

 آنتاگونيست های آدرنوکورتيکال

کننده هورمون های گنادی و مهار کاربردهای بالينیو  مانبی عوارضفارماکوکنتيک  اثر   سميبا مکان ییآشنا 19

 آنها 

 ضد دیابت داروهای مانبی عوارضفارماکوکنتيک و  اثر   سميمکانهورمون های پانکراسی و  با  ییآشنا 20

 داروهدای مدورد اسدتفاده در کاربردهدای بدالينیو  مانبی عوارضفارماکوکنتيک  اثر   سميبا مکان ییآشنا 21

 ا تالکت چربی  ون

 داروهدای مدورد اسدتفاده در الينیکاربردهدای بدو  مانبی عوارضفارماکوکنتيک  اثر   سميبا مکان ییآشنا 22

 بيلاری های دستگاه گوارش

 ر کنددر مورد سرفصل مطالب باید تلام مطالب ارائه شده در هر مبحث را به طور کلی در چند مورد ذک

 جدول زمانبندي دروس

ساعت  سرفصل مطالب

 ارائه

 منابع درسي  روش تدريس

 

 روش ارزشيابي امكانات مورد نياز

 ني()تكويني و پايا

 120کليات فارماکولوژی و 
 دقيقه

فعاليت کالسي+ وايت برد ،ويدئو  یکتاب فارماکولوژ -سخنراني و نمايش 
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 کاتزونگ  اساليد فارماکوديناميک

 یوژکتاب فارماکول -

 ترور-کاتزونک

پرسش و پاسخ+  پروژکتور

کوييز +آزمون ميان 

 ترم و  پايان ترم

 120 کليات فارماکوکنتيک 
 دقيقه

ني و نمايش سخنرا

 اساليد

 یوژکتاب فارماکول -

 کاتزونگ 

 یوژکتاب فارماکول -

 ترور-کاتزونک

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ+ 

کوييز +آزمون ميان 

 ترم و  پايان ترم

داروهای فعال کننده و 

مسدودکننده گيرنده 

 کولينرژيک 

120 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

 یفارماکولوژکتاب  -

 کاتزونگ 

 یوژکتاب فارماکول -

 ترور-کاتزونک

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ+ 

کوييز +آزمون ميان 

 ترم و  پايان ترم

داروهای فعال کننده و 

مسدودکننده گيرنده 

 آدرنرژيک

120 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

 یوژکتاب فارماکول -

 کاتزونگ 

 یفارماکولوژ کتاب -

 ترور-کاتزونک

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ+ 

کوييز +آزمون ميان 

 ترم و  پايان ترم

و  داروهای ضد فشار خون

 ديورتيک ها

120 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

 یوژکتاب فارماکول -

 کاتزونگ 

 یوژکتاب فارماکول -

 ترور-کاتزونک

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ+ 

کوييز +آزمون ميان 

 ترم و  پايان ترم

داروهای متسع کننده 

عروق و درمان آنژين 

 صدری

120 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

 یوژکتاب فارماکول -

 کاتزونگ 

 یوژکتاب فارماکول -

 ترور-کاتزونک

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ+ 

کوييز +آزمون ميان 

 ترم و  پايان ترم

داروهای مورد استفاده در 

نارسايي قلبي و آريتمي 

 های قلبي 

120 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

 یوژکتاب فارماکول -

 کاتزونگ 

 یوژکتاب فارماکول -

 ترور-کاتزونک

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

و پاسخ+ پرسش 

کوييز +آزمون ميان 

 ترم و  پايان ترم

داروهای مورد استفاده در 

درمان آسم و آنتي 

 هيستامين

 ها

120 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

 یوژکتاب فارماکول -

 کاتزونگ 

 یوژکتاب فارماکول -

 ترور-کاتزونک

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ+ 

يان کوييز +آزمون م

 ترم و  پايان ترم

مورد استفاده در  داروهای 

 اختالالت انعقادی

120 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

 یوژکتاب فارماکول -

 کاتزونگ 

 یوژکتاب فارماکول -

 ترور-کاتزونک

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ+ 

کوييز +آزمون ميان 

 ترم و  پايان ترم

فعاليت کالسي+ وايت برد ،ويدئو  یکتاب فارماکولوژ -سخنراني و نمايش  120اروهای ضد تيروئيد و د
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 کاتزونگ  اساليد دقيقه تيروئيدی

 یوژکتاب فارماکول -

 ترور-کاتزونک

پرسش و پاسخ+  پروژکتور

کوييز +آزمون ميان 

 ترم و  پايان ترم

داروهای مورد استفاده در 

 اختالالت چربي خون

120 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

 یوژکتاب فارماکول -

 کاتزونگ 

 یوژکتاب فارماکول -

 ترور-کاتزونک

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ+ 

کوييز +آزمون ميان 

 ترم و  پايان ترم

 

استروئيدها آدرنوکورتيكو

و آنتاگونيست های 

 آدرنوکورتيكال

120 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

 یوژکتاب فارماکول -

 کاتزونگ 

 یوژکتاب فارماکول -

 ترور-کاتزونک

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ+ 

کوييز +آزمون ميان 

 ترم و  پايان ترم

 

هورمون های گنادی و 

 آن مهارکننده های

120 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

 یوژکتاب فارماکول -

 کاتزونگ 

 یوژکتاب فارماکول -

 ترور-کاتزونک

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ+ 

کوييز +آزمون ميان 

 ترم و  پايان ترم

 

پانكراس و داروهای ضد  

 ديابت 

120 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

 یارماکولوژکتاب ف -

 کاتزونگ 

 یوژکتاب فارماکول -

 ترور-کاتزونک

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ+ 

کوييز +آزمون ميان 

 ترم و  پايان ترم

بتا الکتام ها و  ييآشنا

 یها کيوتيب يآنت ريسا

 یو غشا وارهيد هيفعال عل

  يسلول

120 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

 یفارماکولوژ  کتاب -

 کاتزونگ

 یفارماکولوژ کتاب -

 ترور-کاتزونک

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ+ 

کوييز +آزمون ميان 

 ترم و  پايان ترم

ها،  نيكليبا تتراس ييآشنا

، نيسيندامايکل دها،يماکرول

 ديكوزينوگليآم، كليکلرامفن

 نيسينومايپكتها و اس

120 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

 یفارماکولوژ  کتاب -

 کاتزونگ

 یفارماکولوژ کتاب -

 ترور -کاتزونک

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ+ 

کوييز +آزمون ميان 

 ترم و  پايان ترم

ها،  ديبا سولفانام ييآشنا

 ها نولونيک ، ميمتوپر یتر

 كويد ماداروهای ضو 

 یباکتر

120 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

 یفارماکولوژ  کتاب -

 کاتزونگ

 یفارماکولوژ کتاب -

 ترور -کاتزونک

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ+ 

کوييز +آزمون ميان 

 ترم و  پايان ترم

داروهای مورد استفاده در 

درمان بيماری های دستگاه 

 گوارش

120 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

 یفارماکولوژ  کتاب -

 کاتزونگ

 یفارماکولوژ کتاب -

 ترور-کاتزونک

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

ش و پاسخ+ پرس

کوييز +آزمون ميان 

 ترم و  پايان ترم
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  منابع درسي :

 مطالب ارائه شده در کالس 

  Katzung 2012کتاب التین فارماکولوژی 

 ترور-کتاب فارماکولوژی کاتزونک

 

 :نحوه ارزشيابی 

 :و عللیارزشيابی تئوری 

 و فعاليت کالسی   کویيزپایان ترمميان ترم  آزمون 

 

  :مره کل درس نحوه محاسبه ن

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

 4آزمون میان ترم: 

  نمره 14آزمون پایان ترم :
 

 

 مقررات : 
 نمره 10حد نمره قبولي : 

 س آيين نامه كل دانشگاه هاي علوم پزشكي مي باشد.نمره حد نصاب قبولي براسا -
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 اصول پایه داروشناسيفرم طرح درس روزانه  

 رستاریدانشکده پ

 اصول پایه داروشناسیعنوان درس: 

 کلیات فارماکودینامیک موضوع درس: 

 واحد هستعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه هوشبریمخاطب: گروه و رشته

 94-95 نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 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 یفارماكولوژچه 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 یط كمارتبا

 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، یل سلولهای داخ 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 ییعوامل اجرا 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  پتورها ونواع رساشاخ های آن، تعریف فارماكودینامیک،  مفاهیم فارماكولوژی و زیردر پایان دانشجو باید بتواند 

 .شرح دهدرا پاسخ -دوز و ارتباط عملکرد آنها، مفایهم آگونیست، آنتاگونیست

 زمان:

 دقیقه10

ه ای و هارگزینچپایان ترم به صورت پرسش های  میان ترم و پرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبیارزشیابی: 

 تشریحی 

 : زمان

 دقیقه
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 اصول پایه داروشناسيفرم طرح درس روزانه  

 رستاریدانشکده پ

 اصول پایه داروشناسیعنوان درس: 

 کلیات فارماکوکنتیک موضوع درس: 

 سه واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه هوشبریمخاطب: گروه و رشته

 94-95 نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر : تعداد فراگیران

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 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 به درون نحوه نفوذ كردن داروها 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

 ا شرحر 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 را ودار ارگانهای هدف به اثرات تیحساسو  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 اكنش های فازو

 را شرح دهد. داروها

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 
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 گیری:بندی و نتیجهجمع

تیک در ارماكوكنورهای فجذب، توزیع، متابولیسم، حذف و اثر فاكتو  تیکفاهیم فارماكوكندر پایان دانشجو باید بتواند م

 را شرح دهد.اثربخشی و انتخاب 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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 اصول پایه داروشناسيوزانه فرم طرح درس ر 

 رستاریدانشکده پ

 اصول پایه داروشناسیعنوان درس: 

داروهای فعال کننده و مسدود موضوع درس: 

 کننده گیرنده های کولینرژیک 

 سه واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه هوشبریمخاطب: گروه و رشته

 94-95 نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر اگیران: تعداد فر

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 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 تمسیس 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

 وادسازی سازی،آز رهیذخ ساخت،شامل  کینرژیكول ستمیانتقال در س 20

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

 ینیكاتکوالم ترهاییترنسمنورو سازی،آزادسازی و ختم عملکرد رهیذخ

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

 شرح دهد. 

 شناختی

 ستیآگون داروهای هیفارماكولوژی پا

 میبا اثر مستق کینرژیولك های رندهیگ

شده  دجایاثرات ا، کینامیفارماكود، کینتیفارماكوك، ییایمیساختار ش 15

 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 15

 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 25

 یعصب ستمیازاختالالت س یدرمان بعض ، ارگانها روی بافت ها و

 تیرمان مسموم، د،ادراریی،گوارشیعروق-ی،قلبی،تنفسیمركزی، چشم

 موارد منع مصرفو  یعوارض جانب، کینرژیكول ستمیس با داروهای مقلد

 شناختی
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 را شرح دهد.آنتی موسکارین ها 

 ینیو كاربرد بال هیفارماكولوژی پا

 یونیبلوك كننده گانگل داروهای

  و ینیمصارف بال، کینامیفارماكود، کینتیو فارماكوك ییایمیساختار ش 15

 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

تیل سملکرد اعپایان  وسیستم كولینرژیک، آدرنرژیک، نحوه ساخت، ذخیره سازی، آزادسازی در پایان دانشجو باید بتواند 

نرژیک قلد كولیوهای موراپی نفرین و همچنین مکانیسم عمل، عوارض جانبی، فارماكوكنتیک و مصارف بالینی داركولین و ن

 را شرح دهد.و مسدود كننده كولینرژیک  

 زمان:

 دقیقه10

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

 حی تشری

 زمان: 

 دقیقه
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 اصول پایه داروشناسيفرم طرح درس روزانه  

 رستاریدانشکده پ

 اصول پایه داروشناسیعنوان درس: 

داروهای فعال کننده و مسدود موضوع درس: 

 کننده گیرنده های آدرنرژیک 

 سه واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه هوشبریمخاطب: گروه و رشته

 94-95 نیم سال اول  تحصیلی:سال 

 

 نفر تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 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 

 ددانشجو باید بتوان

 حیطه

 مورد نظر 

 داروهای مقلد هیفارماكولوژی پا

 کیسمپات

 بودن یانتخاب، عملکردی آنها سمیمکان و کیهای آدرنرژ رندهیانواع گ 20

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

های طبقه بندی داروو  کیداروهای مقلد سمپات ییدارو یمیش، نینفر

 را شرح دهد. 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

 شرح دهد. را CNSو  یتناسل

 شناختی

 ینیو كاربرد بال هیفارماكولوژی پا

 آلفا رندهیگ ستیآنتاگون داروهای

 کیآدرنرژ

 هرندیگ ستیداروهای مهم آنتاگون ،کیاثرات فارماكولوژ، اثر سمیانکم 25

فشارخون  فشارخون، اورژانس های توما،یدرمان فئوكروموس، آلفا

عوذ ن اختاللو  BPHر راری دانسداد اد ،یطیمح عروق هاییماریمزمن،ب

 شرح دهد.را 

 

 شناختی

 ینیو كاربرد بال هیفارماكولوژی پا

 بتا رندهیگ ستیآنتاگون داروهای

 کیآدرنرژ

، تاب رندهیگ ستیداروهای مهم آنتاگون ، کینامیفارماكود، کینتیفارماكوك 25

 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:دی و نتیجهبنجمع

رض میک، عوارماكودینافارماكوكنتیک، فا، انواع گیرنده های آدرنرژیکآدرنرژیک، یستم در پایان دانشجو باید بتواند س

 رح دهد.شرا   مسدود كننده رسپتور آلفا و بتا آدرنرژیکو  آدرنرژیکو مصارف بالینی داروهای مقلد  جانبی

 زمان:

 دقیقه10

ه ای و هارگزینچخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی میان ترم و پایان ترم به صورت پرسش های پرسش و پاسارزشیابی: 

 تشریحی 

 زمان: 

 دقیقه
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 اصول پایه داروشناسيفرم طرح درس روزانه  

 رستاریدانشکده پ

 اصول پایه داروشناسیعنوان درس: 

داروهای ضد فشار خون و موضوع درس: 

 داروهای دیورتیک 

 سه واحدد: تعداد واح

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه هوشبریمخاطب: گروه و رشته

 94-95 نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 فیزیولوژی پیش نیاز:

    انواع داروهای مورد استفاده در درمان فشار خون باالبا  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 مدر قوس فارماكولوژی داروهای

 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

 میی پتاس

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 ای مدراز داروه 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 میلسكانال های عوامل بلوك كننده كو  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 مارانیمان فشارخون در بدر 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 دارووارض جانبی و تداخالت دارویی انومکانیسم اثر، فارماكوكنتیک، عدر پایان دانشجو باید بتواند 

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

 را شرح دهد.  سیستم سمپاتیک

 زمان:

 دقیقه10

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

 تشریحی 

 زمان: 

 دقیقه
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 اصول پایه داروشناسيفرم طرح درس روزانه  

 رستاریدانشکده پ

 اصول پایه داروشناسیعنوان درس: 

داروهای متسع کننده عروق و موضوع درس: 

 درمان آنژین صدری

 سه واحدتعداد واحد: 

 قیقهد 120مدت زمان جلسه: 

 گروه هوشبریمخاطب: گروه و رشته

 94-95 نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 فیزیولوژی پیش نیاز:

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

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 فتاری اهداف ر

 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 هیی پافارماكولوژ

 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

، ینبعوارض جا، 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 نیاروهای ضدآنژد ینیكاربرد بال

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

 شلنگ و یطیعروق مح هاییماریدرمان بو  حاد كرونری و سندرم های

 ح دهد.ا شرر متناوب

 شناختی

 انی، پرسش و پاسخهای تدریس: سخنرروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

واع داروهای ارویی انالت دو تداخ ، كاربرد بالینیدر پایان دانشجو باید بتواند مکانیسم اثر، فارماكوكنتیک، عوارض جانبی

 شرح دهد. راالكرها بداروهای بلوك كننده كانال كلسیمی وبتا ، یترات هامل نشا آنژین صدری مورد استفاده در درمان 

 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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 اصول پایه داروشناسيفرم طرح درس روزانه  

 رستاریده پدانشک

 اصول پایه داروشناسیعنوان درس: 

داروهای مورد استفاده در موضوع درس: 

 نارسایی قلبی و آریتمی قلبی

 سه واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه هوشبریمخاطب: گروه و رشته

 94-95 نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریكده پدانش 

 فیزیولوژی پیش نیاز:

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

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 Iكالس ینیو بال هیفارماكولوژی پا

 )بلوك یتمیضد آر داروهای

 (میكانال سد ندهكن

برد و كار کینتیفارماكوك ،ییدارو تیمسموم ،یقلب ریغ ،یاثرات قلب 20

 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

 ها()بتابلوكر 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 15

 د.ا شرح دهر دیلیوتبیو 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 15

 را شرح دهد.  ازمیلتیو د لیوراپام داروهای

 شناختی

 دهاییکوزیگل هیفارماكولوژی پا

 تالیژید

 لشام ی: اثرات قلبکینامیفارماكود، کینتیفارماكوك ، ییایمیساختار ش 30

ا ر ییروها،تداخالت دا ارگان ریاثربر سا ،یکیو الکتر یکیمکان اثرات

 شرح دهد.

 شناختی

 داروهای ریسا هیفارماكولوژی پا

 مثبت نوتروپیا

 نیدیریپ یباز)مهار كننده های فسفودی استر ینیاثر و كاربرد بال سمیمکان 10

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 20

مان در ، و... یعروق ایگشادكننده ه ن،یوتانسیآنژ های ستیآنتاگون

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

 شناختی

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

 گیری:بندی و نتیجهجمع

واع داروهای ارویی انخالت درماكوكنتیک، عوارض جانبی، كاربرد بالینی و تدادر پایان دانشجو باید بتواند مکانیسم اثر، فا

 را شرح دهد. نارسایی قلبی و آریتمی قلبیمورد استفاده در 

 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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 اصول پایه داروشناسيفرم طرح درس روزانه  

 رستاریدانشکده پ

 اصول پایه داروشناسیعنوان درس: 

دیس داروهای مورد استفاده در موضوع درس: 

 لیپیدمی

 سه واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه هوشبریمخاطب: گروه و رشته

 94-95 نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 فیزیولوژی پیش نیاز:

 اختالالت چربی خون انواع داروهای مورد استفاده در درمان با  انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 ینیبال و هیفارماكولوژی پا

 HMG-COA مهاركننده های

 ها( نی)استات ردوكتاز

و  ینیالبكاربردهای ، اثر سمیمکان ، کینتیو فارماكوك ییایمیساختار ش  20

 را شرح دهد.استاتین ها ی عوارض جانب

 شناختی

 نیاسین ینیو بال هیفارماكولوژی پا

 (دیاس کینیکوتی)ن

و  ینیالكاربردهای ب، اثر سمیمکان ، کینتیو فارماكوك ییایمیساختار ش 20

 نیاسین را شرح دهد.ی وارض جانبع

 شناختی

 مشتقات ینیو بال هیفارماكولوژی پا

 (براتهای)ف کیبریف دیاس

و  ینیالباثر، كاربردهای  سمیمکان  ک،ینتیو فارماكوك ییایمیساختار ش 20

 را شرح دهد. فیبرات ها یعوارض جانب

 شناختی

 های نیرز ینیو بال هیفارماكولوژی پا

  صفراوی دهاییمتصل شونده به اس

 

و  ینیالكاربردهای ب، اثر سمیمکان ، کینتیو فارماكوك ییایمیساختار ش 15

 رزین های متصل شونده به اسیدهای صفراوی را شرحی وارض جانبع

 دهد.

 شناختی

مهاركننده و بالینی  هیفارماكولوژی پا

 ای كلسترول روده های جذب

 و ینیالكاربردهای ب، اثر سمیمکان ، کینتیو فارماكوك ییایمیساختار ش 15

 داروهای مهاركننده جذب روده ای كلسترول را شرحی وارض جانبع

 دهد.

 شناختی

 یچرب اختالالت یبیترك ییدرمان دارو

 خون

صل های مت نیو رز براتهایفانواع درمان های تركیبی  شامل تركیب  20

 دههای متصل شون نیا و رزه نیاستات ی، صفراو دهاییاس شونده به

 ایدهیاس های متصل شونده به نیو رز نیاسین ، صفراوی دهاییاس به

دیس  و كاربرد بالینی هر كدام در ها نیو استات نیاسین و  صفراوی

 را شرح دهد.لیپیدمی 

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 یوتر، وایت بردو كامپ power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 
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 گیری:بندی و نتیجهجمع

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

 را شرح دهد.اختالالت چربی خون مورد استفاده در 

 زمان:

 دقیقه10

ه ای و هارگزینچكتبی میان ترم و پایان ترم به صورت پرسش های  پرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالتارزشیابی: 

 تشریحی 

 زمان: 

 دقیقه
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 اصول پایه داروشناسيفرم طرح درس روزانه  

 رستاریدانشکده پ

 اصول پایه داروشناسیعنوان درس: 

موثر بر دستگاه داروهای موضوع درس: 

 گوارش

 سه واحدتعداد واحد: 

 قهدقی 120مدت زمان جلسه: 

 گروه هوشبریمخاطب: گروه و رشته

 94-95 نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 فیزیولوژی پیش نیاز:

  بیماری های دستگاه گوارشانواع داروهای مورد استفاده در درمان با  انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 رئوس مطالب

ه د
ن ب

زما
یقه

ق
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 مارییداروهای مورد استفاده در ب

  کیپپت دیاس های

 

 ،ینیبال مصارف ک،ینامیفارماكود ک،ینتیفارماكوك ،ییایمیساختار ش 20

مهار  ، وكرهابل H -2، دهایاس یآنت ییو تداخالت دارو یجانب عوارض

، محافظت كننده مخاط)سوكرالفات عواملو  كننده های پمپ پروتون

 را شرح دهد. (سموتیب باتیو ترك نیپروستاگلند آنالوگ های

 شناختی

و  ینیالكاربردهای ب، اثر سمیمکان ، کینتیو فارماكوك ییایمیساختار ش 15 کینتیپروك داروهای

 ،ینیولك كننده حركت)مقلدهای  کیداروهای تحر یوارض جانبع

 را شرح دهد. (دونیودومپر دیمتوكلوپرام

 شناختی

 میهای حج نیمل  ییدارو تداخالت و یعوارض جانب ک،ینامیفارماكود 20 ها نیمل ینیو بال هیفارماكولوژی پا

 سات،شل كننده های مدفوع:دوكو ، ...(سلولز، لیمت وم،یلیكننده)پس

ی ها نیلم ، ...(تول،الكتولوز،ی)سورب کیهای اسموت نیمل،  ...(ن،یسریگل

 HT4-5 رندهیهای گ ستیآگونو  ...(كرچک، روغنمحرك)سنا، 

 را شرح دهد.

 شناختی

 و پایه فارماکولوژي

 ضد اسهال ها بالینی
 های ستیآگون ییدارو تداخالت و یعوارض جانب ک،ینامیفارماكود 15

 نیرز ، دییكلوئ سموتیب باتیترك(،  دیلوپرام الت،یفنوكسید) دییوئیاپ

 .را شرح دهد دیاوكترئوت و  یصفراو های متصل شونده به نمک های

 شناختی

 و یجانب عوارض ،ینیبال مصارف ک،ینامیفارماكود ک،ینتیفارماكوك 15 داروهای ضد تهوع واستفراغ

 ن سترون،اندا)HT3-5 رندهیهای گ ستیآنتاگون ییتداخالت دارو

 ، (زولونیپردن لی)دگزامتازون، متدهایکواستروئیكورت ، سترون،...( یگران

های  ستیآنتاگون (، تانتیاپرپ) نینینوروك رندهیهای گ تسیآنتاگون

 رندهیهای گ ستیآنتاگون و ...(د،یمتوكلوپرام ن،ی)پرومتازینیدوپام رندهیگ

 شناختی
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را شرح  ...(ن،یوسیه ن،یدرامیه فنی)د ینیو موسکار ینیستامیه های

 دهد.

 فارماكولوژی داروهای مورد استفاده در

IBD  وIBS  

و  یجانب عوارض ،ینیبال كاربردهای ک،ینامیفارماكود ک،ینتیفارماكوك 20

 یآنت شامل  IBS داروهای مورد استفاده در   ییتداخالت دارو

-5 رندهیهای گ ستیآنتاگون(، نیامیوسیه ن،یکلومیس دی) ها کینرژیولك

HT3 (آلوسترون ،) 5 رندهیهای گ ستیآگونHT4  و داروهای مورد

 ن،ی)سولفاساالز ها التیسینوسالیآم شامل  IBDاستفاده در درمان 

آنالوگ  ، ...(زولون،یزون،پردنی)پردن دهایکوئیگلوكوكورت ، ...(ن،یمزاالز

را شرح TNFو داروهای ضد  توتروكسات(، منیوپریآزات) نیهای پور

 دهد.

 شناختی

 در داروهای مورد استفاده ریسا

 یگوارش اختالالت

 میزمکمل های آن  یجانب ضوعوار ینیبال ک،كاربردهایینامیفارماكود 15

 هتجتفاده صفراوی مورد اس دهاییاس و  پازیپانکرل ن،یپانکراس: پانکرات

 ( را شرح دهد.ولیاورسود )سنگ های صفراوی درمان

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:جهبندی و نتیجمع

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

 را شرح دهد.موثر بر دستگاه گوارش 

 زمان:

 دقیقه10

نه ای و هارگزیچ پرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی میان ترم و پایان ترم به صورت پرسش هایارزشیابی: 

 تشریحی 

 زمان: 

 دقیقه
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 اصول پایه داروشناسيفرم طرح درس روزانه 

 رستاریدانشکده پ

 اصول پایه داروشناسیعنوان درس: 

 یو داروها دیروئیبا ت ییآشناموضوع درس: 

 ی دیروئیضد ت

 واحد هستعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 هوشبریگروه مخاطب: گروه و رشته

 94-95 نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر تعداد فراگیران: 

 كیل کالس:مكان تش

 رستاریدانشكده پ 

 فیزیولوژی پیش نیاز:

 یدیروئیاختالالت ت یبا دارودرمان انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

ان رئوس مطالب
زم

 
یقه

 دق
به

 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

و  ورمونهای تیروئیدیهفیزیولوژی 

 هورمونهای یساختمان شیمیای

 آن یمرهای فضائزوای و تیروئیدی

 ییایساختمان شیم ، اثرات فیزیولوژیک بر نقاط بدن ، تیروئید غده  10

 هورمون های تیروئیدی را بشناسد 

 شناختی

تیروئید ومکانیزم های سنتزهورمون 

 هورمونهای تیروئید عمل

 ، زم آنشدن یداید و مکانی یجفت شدن وآل ، ورود یداید و مکانیزم آن 10

نتز سو اثر داروهای مختلف در این مسیر  نیزم آنترشح یداید و مکا

 هورمون های تیروئیدی را درك نماید 

 شناختی

ت ه بصورك)متابولیسم  ( ، ذخائر در غده تیروئیدو پالسمانحوه ذخیره)  10 هورمون تیروئیدارماكنتیک ف

پروتئین  (،كلیه مدفوع صفرا  ) (، دفعیا توسط آنزیم دی آیدونیاز كبدی

 ( درك نمایدگلوبولین یا آلبومین ) باندینگ

 شناختی

ا ی ییعبصورت طب دیمنبع تولانواع آگونیست های هورمون های تیروئید،  20 هورمون تیروئیدآگونیست های 

كنتیک ، فارماكو ل، عم زمیمکان ، یساختمان شیمیایسنتیتیک، 

بین تفاوت این داروهاو  یعوارض جانب ، یماكولوژی بالینفار

 را توضیح دهد   لیوتروئین ولوتیروكسین 

 

 شناختی

 و یتیروئیدعوامل ضد 

 طبقه بندی آنها

، مکانیزم عمل ، یساختمان شیمیائانواع داروهای ضد تیروئیدی ،  30

 رك وفارماكوكنتیک، عوارض جانبی، كاربرد بالینی این داروها را د

 هتوضیح دهد.

 شناختی

 را در دكورتیركواستروئی و  داروهای بتابالكرهاكاربرد و تاثیر علت  10 در اختالالت تیروئید داروهای متفرقه

 اختالالت تیروئیدی توضیح دهد.

 شناختی

عالیم هیپوتیروئیدی، نحوه درمان ومعیار انتخاب دارو مناسب برای  10 هیپوتیروئیدی 

مشکالت اختصاصی در درمان كم كاری تیروئید و نحوه درمان  ،درمان

 اختیشن
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 آن ها را توضیح دهد

رای بتیروئیدی، نحوه درمان ومعیار انتخاب دارو مناسب هیپرعالیم  10 هیپرتیروئیدی 

مان كاری تیروئید و نحوه در پرمشکالت اختصاصی در درمان  ،درمان

 آن ها را توضیح دهد

 شناختی

 سخنرانی، پرسش و پاسخهای تدریس: روش

 وایت بردتر، و كامپیو power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

ای مورد واع داروهانده ، را تعریف كر اختالالت تیروئیدی و نحوه ساخت هورمو های تیروئیدیبتواند در پایان دانشجو باید 

 استفاده در اختالالت تیروئیدی، مکانیزم اثر، فارماكوكنتیک، عوارض جانبی ان ها را بیان كند.

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:  حی و تشری یبه صورت پرسش های چهارگزینه ا پایان ترم سؤاالت كتبیپرسش و پاسخ در حین تدریس و یابی: ارزش

 دقیقه
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 اصول پایه داروشناسيفرم طرح درس روزانه 

 رستاریدانشکده پ

 اصول پایه داروشناسیعنوان درس: 

 یپانكراس و داروها یهورمون هاموضوع درس: 

 ابتیضد د

 واحد سهواحد:  تعداد

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه هوشبریمخاطب: گروه و رشته

 94-95 نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 فیزیولوژی پیش نیاز:

 ابتیضد د داروهای یو  عوارض جانب کینتاثر، فارماكوك 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  عملکرد درون ریز غدد پانکراس،  10

یژگی وو  یاتولوژوپیزیبراساس 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 نیمختلف انسول 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 کیا در ر نیانسول

 نیاز مصرف انسول یناش یها Complications ، كند ریتفس نیانسول

 را بشناسد .

 شناختی

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

 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، ینتی، فارماكوك کینامیشرح دهد. فارماكود رادسته 

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

  دهد حیوضت نیانسول

 شناختی

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

 دهد حیتوض مزایا ،ینیبال یفارماكولوژ ،یعوارض جانب

 شناختی

 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 ،یعوارض جانب

 شناختی

 ، کینامیرا از نظر فارماكودها  دسته تیازولیدین دیون یداروها 10 تیازولیدین دیون ها 

 منع مصرف ،ینیبال یفارماكولوژ ،یعوارض جانب ک،یینتیفارماكوك

 دهد حیتوض

 شناختی

،  کینامیدرا از نظر فارماكو دسته مهاركننده آلفا گلوكوزیداز یداروها 10 مهاركننده آلفا گلوكوزیداز

 صرفمنع م ،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 ورد استفاده در درمان دیابت جدید م یداروهاانواع  10 داروهای جدید در درمان دیابت 

 یولوژفارماك ،یعوارض جانب ک،یینتی، فارماكوك کینامیفارماكوداثر، 

 دهد حیتوض ینیبال

 شناختی

درمان تركیبی با عومل خوراكی ضد 

 دیابت و داروهای تزریقی

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

 ر كدام از این درمان های تركیبی را توضیح دهد.ه

 شناختی

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

 .گلوكاگون را بشناسد

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

ه قند خون،  های كاهندو دارو انواع دیابت، داروهای مورد استفاده در درمان دیابت شامل انسولیندر پایان دانشجو باید بتواند 

 هد. وضیح دتجانبی، موارد منع مصرف و كاربرد های بالینی این داروها را  یک، مکانیسم اثر، عوارضفارماكوكنت

 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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 اصول پایه داروشناسيفرم طرح درس روزانه 

 رستاریدانشکده پ

 اصول پایه داروشناسیعنوان درس: 

داروهای مورد استفاده در موضوع درس: 

 یاختالالت انعقاد

 واحد سهاد واحد: تعد 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 هوشبریگروه مخاطب: گروه و رشته

 94-95 نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

  پیش نیاز:

 داروهای مورد استفاده در اختالالت انعقادی  با انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 برئوس مطال

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 میاهمف  مکانیسم های انعقاد خون، آنشار انعقاد خون، فیبرینولیز، 15 مکانیسم های انعقاد خون 

 .را بیان كند کیتیپالكت، ترومبوال یكوآگوالنت، آنت یآنت

 شناختی

 شناختی دكن یبند میعمل تقس سمیا با توجه به مکانر ضد اتعقاد یداروها 5 داروهای ضد انعقاد 

را از نظر  دسته مهاركننده های غیرمستقیم ترومبین یداروها 10 مهاركننده های غیرمستقیم ترومبین 

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

 دهد حیتوض تداخالت دارویی

 شناختی

 کینامیاكودرا از نظر فارم دسته مهاركننده های مستقیم ترومبین یداروها 10  یم ترمبینمهاركننده های مستق

ت تداخال ،ینیبال یفارماكولوژ ،یعوارض جانب ک،یینتی، فارماكوك

 دهد حیتوض دارویی

 شناختی

 یلوژاكوفارم ،یعوارض جانب ک،یینتی، فارماكوك کینامینظر فارماكود 15 وارفارین و ضد انعقاد های كومارینی

 دهد حیتوض و تداخالت دارویی وارفارین را  ینیبال

 شناختی

،  کینامیرا از نظر فارماكود فیبرینولیتیک یداروهاانواع  10 داروهای فیبرینولیتیک 

 دده حیتوض ینیبال یفارماكولوژ و یعوارض جانب ک،یینتیفارماكوك

 شناختی

 ک،یینتی، فارماكوك کینامیفارماكودكتی ضد پال یداروهاتقسیم بندی  15 داروهای ضد پالكتی 

ی ضد هر گروه داروی منع مصرف و ینیبال یفارماكولوژ ،یعوارض جانب

 دهد حیتوض پالكتی

 شناختی

داروهای مورد استفاده در اختالالت 

  خونریزی دهنده

انواع داروهای مورد استفاده در اختالالت خونریزی دهنده،  20

 ینیلبا یفارماكولوژ ،یعوارض جانب ک،یینتی، فارماكوك کینامیارماكودف

 دهد حیتوضو تداخالت دارویی آن ها را 

 شناختی
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 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

،  ین اختالالتر درمان ادتفاده اع اختالالت انعقادی، داروهای مورد اسر پایان دانشجو باید بتواند  مکانیسم های انعقادی، انود

 هد. وضیح دتجانبی، موارد منع مصرف و كاربرد های بالینی این داروها را  ضفارماكوكنتیک، مکانیسم اثر، عوار

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:   تشریحی وی چهارگزینه ای پرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی پایان ترم به صورت پرسش هاارزشیابی: 
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 اصول پایه داروشناسيفرم طرح درس روزانه 

 رستاریدانشکده پ

 اصول پایه داروشناسیعنوان درس: 

و  دهایكواستروئیآدرنوکورتموضوع درس: 

 كالیآدرنوکورت یها ستیآنتاگون

 واحد سهواحد:  

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 وشبریهگروه مخاطب: گروه و رشته

 94-95 نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 فیزیولوژی پیش نیاز:

رد های این کال و كاربرنوكورتیبا گلوكوكورتیکوئیدها، مینرالوكوتیکوئید ها، آنتاگونیست های عوامل آد انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

   تركیبات

 البرئوس مط

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 رندهیشناخت گ

 را توضیح دهد  بدن هورمون های ادرنال بر

 یشناخت

ک، انواع گلوكوكورتیکوئید طبیعی و صناعی، خصوصیات فارماكوكنتی 40 تیکوئید هارگلوكوكو

 رف وموارد منع مص فارماكودینامیک، كاربرد بالینی، عوارض جانبی،

 احتیاطات آن ها را توضیح دهد 

 شناختی

 امیک،دین، فارماكوانواع مینرالوكورتیکوئیدها ، خصوصیات فارماكوكنتیک 20  مینرالوكورتیکوئید ها 

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

 توضیح دهد

 شناختی

انواع آنتاگونیست های گلوكوكورتیکوئیدی ،  خصوصیات  20  انتاگونیست های گلوكوكورتیکوئیدی 

ارد ، موفارماكوكنتیک، فارماكودینامیک، كاربرد بالینی، عوارض جانبی

 احتیاطات آن را توضیح دهد منع مصرف و

 شناختی

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

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

 احتیاطات آن را توضیح دهد

 شناختی

 و پاسخ های تدریس: سخنرانی، پرسشروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 زمان: گیری:بندی و نتیجهجمع
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اروهای دضیح دهد. ن را توآهومون های غده آدرنال و اثرات فیزیولوژیک و فارماكولوژیک در پایان دانشجو باید بتواند انواع 

اربرد ف و كمصر وارد منعمفارماكوكنتیک، مکانیسم اثر، عوارش جانبی،   مورد استفاده در اختالالت غده آدرنال را بشناسد. 

 هد. وضیح دترا  عوامل آدرنوكورتیکالهای بالینی گلوكوكورتیکوئیدها، مینرالوكورتیکوئیدها و آنتاگونیست های 

 دقیقه10

 زمان:   تشریحی وی چهارگزینه ای پرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی پایان ترم به صورت پرسش هاارزشیابی: 
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 اصول پایه داروشناسيفرم طرح درس روزانه 

 رستاریدانشکده پ

 اصول پایه داروشناسیعنوان درس: 

هومون های گنادی و مهارکننده موضوع درس: 

 های آنها 

 واحد سهتعداد واحد:  

  دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 ه هوشبریگرومخاطب: گروه و رشته

 94-95 نیم سال اول  تحصیلی: سال

 

 نفر تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 فیزیولوژی پیش نیاز:

 و كاربرد آن ها  یهای هورمون های جنس ستیها و آنتاگون ستیبا آگون  انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 محور را براساس یجنس یهورمونها میتنظ یولوژیزیفتخمدانها، عملکرد  15 تخمدان فیزیولوژی

 .شرح دهد را گنادها زیپوفیه پوتاالموسیه

 شناختی

 استروژن ینیو بال هیفارماكولوژی پا

  ها

  راتاث ، کینتیفارماكوك ، استروژن های سنتزی، یعیاستروژن های طب 35

 آن صرفموارد منع مو  یعوارض جانب ، ینیكاربردهای بال ، کیوژولیزیف

 ها را شرح دهد 

 شناختی

 نیپروژست ینیو بال هیفارماكولوژی پا

 اه

ثرات ا، کینتیفارماكوك، های سنتزی نیپروژست، یعیهای طب نیپروژست  30

 موارد منع مصرف و ،یعوارض جانب، ینیمصرف بال، کیولوژیزیف

 ا را شرح دهد.آن ه اطیاحت موارد

 شناختی

 ضدبارداری ینیو بال هیفارماكولوژی پا

 یهای هورمون

 ،ثرات بر روی تخمدان، اعمل سمیمکانشامل  کیاثرات فارماكولوژ 40

 متوسط و ف،یخف یعوارض جانب، ینیكاربردهای بال، رحم،پستان

قط فضدبارداری های حاوی ، اطیموارد منع مصرف و موارد احت، دیشد

 را شرح دهد. ضدبارداری های بعد از مقاربت و نیپروژست

 شناختی

 ضد ینیو بال هیفارماكولوژی پا

 اه نیها و ضدپروژست استروژن

 اربرداثر، ك سمیمکانی استروژنی و پروژستینی، مهاركننده ها انواع  15

 آن ها را شرح دهد. و موارد منع مصرف یجانب عوارض ،ینیبال

 شناختی

و  موارد منع مصرف ، یعوارض جانب ،ینیاثر، كاربرد بال سمیمکان 15  گذاریعوامل القا كننده تخمک 

 احتیاطات كلومیفن را شرح دهد

 شناختی

 ینیو بال هیفارماكولوژی پا

 ها آندروژن

 ،کیوژولیزیاثرات ف سم،یمتابول، کیآنابول دهاییآندروژنها و استروئ 20

را  ن هاآ نع مصرفو م اطیاحت ، موارد یعوارض جانب ،ینیبال كاربردهای

 شرح دهد

 شناختی
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ن بی  آجان ، مکانیسم عمل، كاربرد بالینی ، عوارضآندروژنها یآنت انواع 20  سركوب آندروژن و آنتی آندروژن ها 

 ها را توضیح دهد.

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 بردو كامپیوتر، وایت  power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

وژیک و ار فیزیولثژن(، آو مردانه ) آندرو هورمونهای جنسی زنانه ) استروژن ، پروژسترون ( در پایان دانشجو باید بتواند

ستینی و ژنی، پروژستاسترو، آندروژنی، مهاركننده و آنتاگونیپروژستینی ،، انواع فرآورده های استروژنی آنهافارماكولوژیک 

یبی ، ستنی ) تركانواع فر آورده های ضد آب، داروهااین دسته عوارض جانبی ، خصوصیات  ،، كاربرد درمانیروژنی آند

های داروئی  انبی دستهوارض جثار فارماكولوژیک ، كاربرد درمانی و ع، آاستروژن تنها ، پروژسترون تنها ، كنتراسپتیو مردان (

 را توضیح دهد. ذكر 

 زمان:

 دقیقه10

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

 دقیقه
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 اصول پایه داروشناسيفرم طرح درس روزانه 

 دانشکده پزشکي

 اصول پایه داروشناسیعنوان درس: 

 هیستامین و آنتی هیستامین هاموضوع درس: 

 دسه واحتعداد واحد: 

 120مدت زمان جلسه: 

 گروه هوشبریمخاطب: گروه و رشته

 94-95 نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 فیزیولوژی  پیش نیاز:

 Antagonists-1Hصوص با فارماكولوژی هیستامین و انواع آنتاگونیست های رسپتور هیستامینی بخ انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

یک، ینامشیمی و فارماكوكنتیک، ذخیره و آزادسازی هیستامین، فارماكود 20 فارماكولوژی پایه هیستامین

 را شرح دهد. اثرات هیستامین بر روی بافت ها و اعضا

 شناختی

 شناختی شرح دهد. كاربردهای بالینی، سمیت و موارد منع مصرف را 10 بالینی هیستامینفارماكولوژی 

وی بالكرها بر رH1شیمی و فارماكوكنتیک، فارماكودینامیک، اثرات  H1-antagonists  15فارماكولوژی پایه 

  را شرح دهد. بافتهای مختلف

 

 شناختی

 فارماكولوژی بالینی                  
H1-antagonists 

 دهد. را شرح بالكرها H1كاربردهای بالینی، سمیت و تداخالت دارویی  15

 

 شناختی

 شناختی د.رح دهشاین دسته را  یو عوارض جانب ینیبال كاربردهایاثر،  سمیمکان H2 10گیرنده های  ستیآنتاگون

 شناختی د.رح دهشاین دسته را  یبو عوارض جان ینیبال كاربردهای، اثر سمیمکان H4 10و H3آنتاگونیست های گیرنده 

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

 وانبی رض جینی، عوالبر روی بافت ها، كاربرد باهیستامین فارماكوكنتیک، فارماكودینامیک، اثر در پایان دانشجو باید 

 را شرح دهد.  انواع آنتاگونیست های گیرنده هیستامینی تداخالت 

 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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 اصول پایه داروشناسيفرم طرح درس روزانه 

 دانشکده پزشکي

 اصول پایه داروشناسیوان درس: عن

 آسمداروهای مورد استفاده در موضوع درس: 

 واحد سهتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 هوشبریگروه مخاطب: گروه و رشته

 94-95 نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 فیزیولوژی  پیش نیاز:

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

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

مکانیسم های پاسخ به محرك های  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 دهرنیگ یهای انتخاب

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 ینیالب كاربردهایمختلف، 

 

 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  یو عوارض جانب ینیبال كاربردهای، اثر سمیمکان 15

 داروهای مورد استفاده در ریسا

 آسم

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

 را شرح دهد. مهاركننده های مسیر لکوترین

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش
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 یوتر، وایت بردو كامپ 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 وش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه ای پرسارزشیابی: 

 دقیقه
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 اصول پایه داروشناسيفرم طرح درس روزانه 

 دانشکده پزشکي

 اصول پایه داروشناسیعنوان درس: 

 بتاالکتام ها و سایر آنتی بیوتیکموضوع درس: 

 های فعال علیه دیواره و غشای سلولی

 واحد سهتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 هوشبریگروه مخاطب: گروه و رشته

 94-95 نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 فیزیولوژی پیش نیاز:

انواع عفونت  ا در درماناربرد آنهكآنتی پیوتیک های مهار كننده سنتز دیواره سلولی باكتریایی و  با انواع انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 ها 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

لی  وه سل،  انواع تقسیم بندی آنتی بیوتیک ها و ساختار دیوراخچهیتار 10 كلیات آنتی بیوتیک های

 را شرح دهد.

 شناختی

 یت آنتهای مقاوم سمیمکان، عمل سمیمکان، طبقه بندی، ییایمیساختار ش 30 ها نیلیس یپن

، نیلیس یپن ینیمصارف بال، کینتیفارماكوك، ها نیلیس یپن به یکیوتیب

های  نیلیس ینو پ لوكوكیاستاف های مقاوم به بتاالكتاماز نیلیس یپن

 را شرح دهد. آن ها یعوارض جانب و فیالط عیوس

 شناختی

و  کینتیفارماكوك) اول های نسل نیسفالوسپور، ییایمیساختار ش 30 اه نیسفالوسپور

و  کینتیفارماكوك) های نسل دوم نیسفالوسپور (، ینیكاربردهای بال

 ،یکروبیضدم تیفعال  (های نسل سوم نیسفالوسپور(، ینیمصارف بال

 )ارمهای نسل چه نیسفالوسپور(، ینیبال كاربردهای و کینتیفارماكوك

 ( ونیلیس یمقاوم به مت های لوكوكیهای موثر بر استاف نیسفالوسپور

  را شرح دهد. ها نیسفالوسپور یعوارض جانب

 

 شناختی

 ،م هااكتامونوب فارماكوكنتیک، طبف اثر، كاربرد بالینی و عوارض جانبی  20 بتاالكتام داروهای ریسا 

 را شرح دهد. كارباپنم ها و  زمهاركننده های بتاالكتاما

 شناختی

 ،ییایضدباكتر تیفعال ،یکیوتیب یآنت مقاومت های عمل و سمیمکان 10 دییکوپپتیگل های کیوتیب یآنت

را  وانکومایسین یو عوارض جانب ینیبال كاربردهای ک،ینتیفارماكوك

 شرح دهد.

 شناختی

 شناختی كاربردهای ک،ینتیفارماكوك ،ییایضدباكتر تیفعال ،های عمل سمیمکان 10 ای وارهید داروهای موثر بر ریسا
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و  نیتراسیباس ، نیسیفسفوما، نیسیداپتوما یو عوارض جانب ینیبال هایباكتر یغشاسلول

 را شرح دهد. نیکلوسریس

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

قاومت مای عمل و ه سمیانمکدر پایان دانشجو باید بتواند دسته بندی كلیه آنتی بیوتیک های موثر بر دیواره و غشا سلولی،  

 كند. بیان هر دسته را یو عوارض جانب ینیكاربردهای بال ک،ینتیفارماكوك ،ییایضدباكتر تیفعال ،یکیوتیب یآنت

 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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 اصول پایه داروشناسيفرم طرح درس روزانه 

 رستاریدانشکده پ

 اصول پایه داروشناسیعنوان درس: 

 دها،یها، ماکرول نیكلیتتراسموضوع درس: 

  كلیو کلرامفن نیسیدامانیکلآمینوگلیكوزیدها، 

 واحد سهتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 هوشبریگروه مخاطب: گروه و رشته

 94-95 نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 فیزیولوژی پیش نیاز:

ها، دآمینوگلیکوزی دها،یكرولها، ما نیکلیتتراس های موثر بردیواره سلولی شامل با انواع آنتی بیوتیک انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 و كاربرد آن ها در درمان عفونت ها کلیو كلرامفن نیسیندامایكل

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 های مقاومت سمیمکان ، یکروبیضدم تیفعالانواع تتراسیکلین ها  25 ها نیکلیتتراسا

ا ها ر آن یوارض جانبو ع ینیكاربردهای بال، کینتیفارماكوك ، ییدارو

 شرح دهد.

 شناختی

  ،ییارودهای مقاومت  سمیمکان ، یکروبیضدم تیفعالانواع ماكرولید ها  25 ماكرولید ها 

 د.ح دهآن ها را شر یوارض جانبو ع ینیكاربردهای بال، کینتیفارماكوك

 اختیشن

، کیتنیارماكوكف ، ییهای مقاومت دارو سمیمکان ، یکروبیضدم تیفعال 15 كلیندامایسین

 كلیندامایسین را شرح دهد. یوارض جانبو ع ینیكاربردهای بال

 

 شناختی

، کیتنیارماكوكف ، ییهای مقاومت دارو سمیمکان ، یکروبیضدم تیفعال 15 كلرامفنیکل

 كلرامفنیکل را شرح دهد. یوارض جانبو ع ینیكاربردهای بال

 

 شناختی

، کیتنیارماكوكف ، ییهای مقاومت دارو سمیمکان ، یکروبیضدم تیفعال 10 لینزولید 

 لینزولید را شرح دهد. یوارض جانبو ع ینیكاربردهای بال

 

 شناختی

ای ه سمیمکان ، یکروبیضدم تیفعالخصوصیات كلی آمینوگلیکوزید ها،  30 آمینوگلیکوزیدها 

ن آ یانبوارض جو ع ینیكاربردهای بال، کینتیفارماكوك ، ییدارومقاومت 

 ها 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

های عمل  سمیانمکیایی،  باكتر ی بیوتیک های موثر برسنتز پروتئین هایدر پایان دانشجو باید بتواند بتواند دسته بندی كلیه آنت

 كند. ه را بیانر دسته یو عوارض جانب ینیكاربردهای بال ک،ینتیفارماكوك ،ییایضدباكتر تیفعال ،یکیوتیب یو مقاومت آنت

 زمان:

 دقیقه10

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

 دقیقه
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 اصول پایه داروشناسيفرم طرح درس روزانه 

 رستاریدانشکده پ

 اصول پایه داروشناسیعنوان درس: 

سولفانامیدها، تری متوپریم، موضوع درس: 

 کینولون ها و داروهای ضد مایكوباکتری

 واحد سهتعداد واحد: 

 هدقیق 120مدت زمان جلسه: 

 هوشبریگروه مخاطب: گروه و رشته

 94-95 نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 فیزیولوژی پیش نیاز:

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

 رئوس مطالب

ن 
زما

یقه
 دق

به
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

، ییهای مقاومت دارو سمیمکان ، ضد باكتری تیفعال، اثر سمیمکان 25 ضد فوالت داروهای

مل شا این دسته یعوارض جانبو  ینیكاربردهای بال، کینتیفارماكوك

 سولفانامیدها و تری متوپریم را شرح دهد.

 شناختی

، ییهای مقاومت دارو سمیمکان ، ضد باكتری تیفعال، اثر سمیمکان 25 ها نولونیفلوروك

شرح  را این دسته یعوارض جانبو  ینیكاربردهای بال، کینتیفارماكوك

 دهد.

 شناختی

و  ینیبال كاربردهای ک،ینتیفارماكوك ،ییدارو مقاومت اثر، سمیمکان 40 در توبركلوز یداروهای مصرف

 ن،یمپفایر د،یازیزونیا شامل سل درمان ولداروهای خط ا یعوارض جانب

وم خط د و نیگزیداروهای جاو  نیسیو استرپتوما دینامیرازیپ اتامبوتول،

 کیلیسینوسالین،آمیکلوسریس ن،یسیكاپرئوما د،یونامیاتشامل  سل درمان

 و نیفابوتیر د،ینزولیل، ها نولونیفلوروك ن،یکاسیآم ن،یسیكاناما د،یاس

 . را شرح دهد نیفاپنتیر

 شناختی

 درعفونت های یداروهای مصرف

 و جذام کیپیهای آت ومیکوباتریما

، ها ومیکوباكتریم کالیپیآت در عفونت های یاستراتژی های درمان 20

 )داروهای ضد جذام یجانب عوارضو ییاثر،مقاومت دارو سمیمکان

  را شرح دهد. (نیمین،كلوفازیفامپیر سولفون ها، گریو د داپسون

 

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخشرو

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 زمان: گیری:بندی و نتیجهجمع
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بردهای كار ک،ینتیماكوكفار ،ییایضدباكتر تیفعال ،یکیوتیب یهای عمل و مقاومت آنت سمیمکاندر پایان دانشجو باید بتواند 

 ان كند.را بی ی بیوتیک های آنتی فوالت، فلوروكینولون ها و داروهای ضد مایکوباكتریآنت یو عوارض جانب ینیبال

 دقیقه10

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

 دقیقه

 

 


