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گاه علوم زپشكي و خدمات بهداشتي ردماني جهرم  دانش

دوره طرح  
2فارماکولوژی           

 
 

 

 تهيه کنندگان:

فارماکولوژی اساتيد گروه  

و    

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

5391 ماه سال شهریور  

 

 دانشكده پزشكيشكي جهرم  ـ ه علوم پزدانشگا
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 پزشکی دانشکده

 واحد دو تعداد واحد: 2فارماکولوژی   نام درس :

 دقيقه 120 مدت زمان ارائه درس:   قطع فيزيوپاتولوژیم -رشته پزشكي  :رشته و مقطع تحصيلي

 يک ترم تحصيلي زمان شروع و پايان: دکتر شكوفه آتش پور :  مسئول درس

 دانشكده پزشكي  محل آموزش: وژی يک فارماکول پيشنياز :
 

 هدف نهايي دوره: 

 

 هدف نهايي دوره رديف
 آشنايي با داروهای مختلف موثر بر سيستم اعصاب مرکزی 1

يي آشنايي با مكانيسم اثر، عوارض جانبي، کاربرد باليني، موارد منع مصرف و تداخالت دارو 2

 هر دسته دارويي 
يي وارض جانبي، کاربرد باليني، موارد منع مصرف و تداخالت داروآشنايي با مكانيسم اثر، ع 3

NSAIDها 
 آشنايي با داروهای مختلف مورد استفاده در بخش زنان  4

آشنايي با داروهای شيمي درماني شامل آنتي بيوتيک ها، داروهای ضد قارچ، ضد ويروس،  5

 ضد انگل و ضد پروتوزئر
يي انبي، کاربرد باليني، موارد منع مصرف و تداخالت داروآشنايي با مكانيسم اثر، عوارض ج 6

 هر دسته دارويي

 

 دوره : اختصاصي اهداف 

 

  اهداف اختصاصي دوره رديف
 خواب آور -آرام بخش داروهای کاربردهای بالينيو  جانبي عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مكان ييآشنا 1
 ضد تشنج داروهای کاربردهای بالينيو  جانبي عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مكان ييآشنا 2

ي هوشبر عمومي و ب  داروهای کاربردهای بالينيو  جانبي عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مكان ييآشنا 3

 حس کننده موضعي

ش ل کنن ده عت الت  داروهای کاربردهای بالينيو  جانبي عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مكان ييآشنا 4
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 تياسكل

درمان  مورد استفاده در داروهای کاربردهای بالينيو  جانبي عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مكان ييآشنا 5

 پارکينسون

 آنت ي س ايكوتيک و داروه ای کاربردهای بالينيو  جانبي عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مكان ييآشنا 6

 ليتيوم 

 ضد افسردگي داروهای کاربردهای بالينيو  جانبي عوارض فارماکوکنتيک،اثر،  سميبا مكان ييآشنا 7

ض د درد ه ای اوپيوئي دی و  کاربرده ای ب الينيو  ج انبي عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مكان ييآشنا 8

 آنتاگونيست ها

 هاNSAID داروهای کاربردهای بالينيو  جانبي عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مكان ييآشنا 9
ت ي با مكانيسم اثر، فارماکوکنتيک، عوارض جانبي و کاربردهای باليني بت ا ککت ام ه ا و س اير آن آشنايي 10

 بيوتيک های فعال عليه ديواره و غشای سلولي 

ها، آشنايي با مكانيسم اثر، فارماکوکنتيک، عوارض جانبي و کاربردهای باليني تتراسيكلين ه ا، ماکرولي د 11

 کليندامايسين و کلرامفنيكل

آش  نايي ب  ا مكانيس  م اث  ر، فارماکوکنتي  ک، ع  وارض ج  انبي و کاربرده  ای ب  اليني آمينوگليكوزي  د ه  ا و  12

 اسپكتينومايسين

ريم و آشنايي با مكانيسم اثر، فارماکوکنتيک، عوارض جانبي و کاربردهای باليني سولفاناميد ها، تری متوپ 13

 کينولون ها

 ، عوارض جانبي و کاربردهای باليني داروهای ضد مايكو باکتریآشنايي با مكانيسم اثر، فارماکوکنتيک 14

 آشنايي با مكانيسم اثر، فارماکوکنتيک، عوارض جانبي و کاربردهای باليني داروهای ضد قارچ 15

 آشنايي با مكانيسم اثر، فارماکوکنتيک، عوارض جانبي و کاربردهای باليني داروهای ضد انگل 16

 ثر، فارماکوکنتيک، عوارض جانبي و کاربردهای باليني داروهای ضد ويروسآشنايي با مكانيسم ا 17

 آشنايي با مكانيسم اثر، فارماکوکنتيک، عوارض جانبي و کاربردهای باليني داروهای ضد پروتوزئر 18

ده کننآشنايي با مكانيسم اثر، فارماکوکنتيک، عوارض جانبي و کاربردهای باليني هورمون های گنادی و مهار 19

 آنها

 ر کنددر مورد سرفصل مطالب بايد تمام مطالب ارائه شده در هر مبحث را به طور کلي در چند مورد ذک

 جدول زمانبندي دروس

ساعت  سرفصل مطالب

 ارائه

 منابع درسي  روش تدريس

 

 روش ارزشيابي امكانات مورد نياز

 )تكويني و پاياني(

رام آ -خواب آورداروهاي 

 بخش

120 
 دقيقه

اني و نمايش سخنر

 اساليد

 يکتاب فارماکولوژ -

 کاتزونگ

 يفارماکولوژ کتاب -

 ترور-کاتزونک

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ 

 +آزمون پايان ترم

فعاليت کالسي+ وايت برد ،ويدئو  يکتاب فارماکولوژ -سخنراني و نمايش  120  داروهاي ضد تشنج 
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 کاتزونگ  اساليد دقيقه

 يوژکتاب فارماکول -

 رترو-کاتزونک

پرسش و پاسخ  پروژکتور

 +آزمون پايان ترم

 120 يداروهاي هوشبر عموم
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

 يکتاب فارماکولوژ -

 کاتزونگ

 يفارماکولوژ کتاب -

 ترور-کاتزونک

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ 

 +آزمون پايان ترم

 

حس کننده  يب وهاي دار

 يموضع

120 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

 يفارماکولوژ  کتاب -

 کاتزونگ

 يفارماکولوژ کتاب -

 ترور-کاتزونک

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ 

 +آزمون پايان ترم

 

 
 

 

داروهاي شل کننده عضالت 

  ياسكلت

120 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

 يفارماکولوژ  کتاب -

 کاتزونگ

 يفارماکولوژ کتاب -

 ترور-کاتزونک

 

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ 

 +آزمون پايان ترم
 

 

داروهاي مورد استفاده در 

 نسونيدرمان پارک

120 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

 يفارماکولوژ  کتاب -

 کاتزونگ

 يفارماکولوژ کتاب -

 ترور-ککاتزون

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ 

 +آزمون پايان ترم
 

 

و  کيكوتيسا يداروهاي آنت

 وميتيل

120 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

 يفارماکولوژ  کتاب -

 کاتزونگ

 يفارماکولوژ کتاب -

 ترور-کاتزونک

 

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ 

 زمون پايان ترم+آ
 

 

 يداروهاي ضد افسردگ

120 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

 يفارماکولوژ  کتاب -

 کاتزونگ

 يفارماکولوژ کتاب -

 ترور-کاتزونک

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ 

 +آزمون پايان ترم
 

 

و  يديوئياوپ يضد درد ها 

 ها ستيآنتاگون

120 
 دقيقه

و نمايش  سخنراني

 اساليد

 يفارماکولوژ  کتاب -

 کاتزونگ

 يفارماکولوژ کتاب -

 ترور -کاتزونک

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ 

 +آزمون پايان ترم
 

 120ضد التهاب غير داروهاي 
 دقيقه

فعاليت کالسي+ وايت برد ،ويدئو  يفارماکولوژ  کتاب -سخنراني و نمايش 
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 کاتزونگ اساليد ( NSAIDاستروئيدي ) 

 يفارماکولوژ کتاب -

 ترور -کاتزونک

پرسش و پاسخ  پروژکتور

 +آزمون پايان ترم
 

بتا الکتام ها و ساير آنتي  

بيوتيک هاي فعال عليه 

 ديواره و غشاي سلولي 

120 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

کتاب فارماکولوژي  -

 کاتزونگ

تاب فارماکولوژي ک -

 رترو-کاتزونک

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ 

 +آزمون پايان ترم

تتراسيكلين ها، ماکروليدها، 

کليندامايسين، کلرامفنيكل، 

آمينوگليكوزيد ها و 

 اسپكتينومايسين

120 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

فارماکولوژي  کتاب -

 کاتزونگ 

تاب فارماکولوژي ک -

 ترور-کاتزونک

برد ،ويدئو وايت 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ 

 +آزمون پايان ترم

سولفاناميد ها، تري 

 متوپريم،  کينولون ها 

120 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

کتاب فارماکولوژي  -

 کاتزونگ

تاب فارماکولوژي ک -

 ترور-کاتزونک

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ 

 ايان ترم+آزمون پ

 120 داروهاي ضد مايكو باکتري
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

کتاب  فارماکولوژي  -

 کاتزونگ

تاب فارماکولوژي ک -

 ترور-کاتزونک

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ 

 +آزمون پايان ترم

 

 

 

 120 داروهاي ضد قارچ  
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

فارماکولوژي   کتاب -

 کاتزونگ

تاب فارماکولوژي ک -

 ترور-کاتزونک
 

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ 

 +آزمون پايان ترم

 

 120 داروهاي ضد انگل
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

کتاب  فارماکولوژي  -

 کاتزونگ

تاب فارماکولوژي ک -

 ترور-کاتزونک

وايت برد ،ويدئو 

 ورپروژکت

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ 

 +آزمون پايان ترم

 

 120 داروهاي ضد ويروس
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

کتاب  فارماکولوژي  -

 کاتزونگ

تاب فارماکولوژي ک -

 ترور-کاتزونک
 

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ 

 +آزمون پايان ترم

 

 120 داروهاي ضد پروتوزوا
 قهدقي

سخنراني و نمايش 

 اساليد

کتاب  فارماکولوژي  -

 کاتزونگ

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ 
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تاب فارماکولوژي ک -

 ترور-کاتزونک

 +آزمون پايان ترم

 

 

هورمون هاي گنادي و 

 مهارکننده هاي آن

120 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

کتاب  فارماکولوژي  -

 کاتزونگ

کتاب فارماکولوژي  -

 ترور -کاتزونک

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ 

 +آزمون پايان ترم

 

 

 

  منابع درسی :

 مطالب ارائه شده در کالس 

  Katzung 2012کتاب التین فارماکولوژی 

 ترور-کتاب فارماکولوژی کاتزونک

 

 :نحوه ارزشيابي 

 :و عمليارزشيابي تئوری 

 ايان ترم و فعاليت کالسيآزمون پ

 

  :نحوه محاسبه نمره کل درس 

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

  نمره 9: آزمون میان ترم
 نمره  9آزمون پایان ترم: 

 

 

 مقررات : 
 نمره 10حد نمره قبولي : 

 وم پزشكي مي باشد.انشگاه هاي علنمره حد نصاب قبولي براساس آيين نامه كل د -
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 2فرم طرح درس روزانه فارماکولوژی 

 دانشکده پزشکی

 2عنوان درس: فارماکولوژی 

واب خ -موضوع درس: داروهای آرامبخش

 آور

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 قطع فیزیوپاتم -پزشکیمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول سال تحصیلی: 

 

 نفر 45تعداد فراگیران:  

مکان تشکیل کالس: 

 دانشکده پزشکی

 پیش نیاز: 

 آشنایی دانشجویان با داروهای مورد استفاده در درمان اختالالت خواب و حاالت اضطرابیاهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 روهای آرامفارماكولوژی پایه دا

 خواب آور-بخش

 ارماكوكینتیکخواب آور، ف -طبقه بندی شیمیایی داروهای آرام بخش 60

ایر سا و هر دسته دارویی، مکانیسم عمل بنزودیازپین ها، باربیتورات ه

های داروهای جدید،  تحمل، وابستگی روانی و فیزیولوژیکی به دارو

 ها را شرح دهد. واب آور، آنتاگونیست های بنزودیازپینخ-آرامبخش

 شناختی

 فارماكولوژی و سم شناسی بالینی

 واب آورخ-داروهای آرام بخش

جمله درمان وضعیت های  خواب آور از -كاربرد داروهای آرام بخش  50

ت اضطرابی، درمان اختالالت خواب ، اثرات سمی مستقیم و تداخال

 دارویی آن ها را شرح دهد.

 شناختی

 پرسش و پاسخ های تدریس: سخنرانی،روش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

 و عوارض جانبی کانیسم آثر آنها ، اندیکاسیون،خواب آور، م -در پایان دانشجو باید بتواند انواع داروهای آرام بخش

 عالیم مسمومیت با این داروها را بیان كند.

 زمان:

 قیقهد10

 زمان:  ریحی ی و تشارزشیابی: پرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه ا

 دقیقه
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 2فرم طرح درس روزانه فارماکولوژی 

 دانشکده پزشکی

 2عنوان درس: فارماکولوژی 

 موضوع درس: داروهای ضد تشنج

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120سه: مدت زمان جل

 قطع فیزیوپاتم -پزشکیمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول سال تحصیلی: 

 

 نفر 45تعداد فراگیران: 

 مکان تشکیل کالس:

 دانشکده پزشکی 

 پیش نیاز: 

یسم اثر، درک مکان اتالالت بآشنایی دانشجویان  با  انواع بیماری صرع و داروهای مختلف مورد استفاده در درمان این اخاهداف 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 انواع بیماری های صرع 

 را به طور مختصر شرح دهد. 

 یشناخت

كلیاتی ازفارماكولوژی پایه داروهای 

 ضد تشنج

 طراحی و توسعه داروهای ضد تشنج، ساختار شیمیایی داروهای ضد 10

 تشنج و  فارماكوكینتیک آن ها را شرح دهد.

 شناختی

داروهای مورد استفاده در تشنج 

 لونیکك-پارشیال وتونیک

، كوكینتیکساختار شیمیایی، مکانیسم عمل، كاربرد بالینی، فارما 50

ن، تداخالت  دارویی و مسمومیت داروهای: فنی توئین، كاربامازپی

ید، كوزام، الفنوباربیتال، پیریمیدون،ویگاباترین، الموتریژین، گاباپنتین

 لوتیراستام، تیاگابین و توپیرامات را شرح دهد.

 شناختی

داروهای مورد استفاده درانواع مختلف 

 تشنج های ژنرالیزه

 تداخالت میایی، مکانیسم اثر، مصرف بالینی، فارماكوكینتیک،ساختار شی 15

را  دارویی وعوارض جانبی داروهای: اتوسوكسماید و اسیدوالپروئیک

 شرح دهد.

 شناختی

سایر داروهای مورد استفاده در درمان 

 صرع 

ید: والمبنزودیازپین ها: فارماكوكینتیک و محدودیت های مصرف،  استاز 10

 زان مصرف در درمان صرع توضیح دهدمکانیسم اثر و می

 شناختی

 استراتژی های درمانی در انواع مختلف صرع، جنبه های ویژه سم 15 فارماكولوژی بالینی داروهای ضدتشنج

رف، شناسی داروهای ضدتشنج: تراتوژن بودن، عوارض ناشی از قطع مص

 عوارض مصرف بیش از حد را توضیح دهد.

 شناختی

 انی، پرسش و پاسخهای تدریس: سخنرروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 



 9 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

 مکانیسم عمل ع صرع،در پایان دانشجو باید بتواند انواع بیماری صرع و مشخصات هر یک، داروهای مورد استفاده در انوا

 ز داروها را  شرح دهد. فارماكوكنتیک، عوارض جانبی و تداخلها ی هر یک ا

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:  ی تشریح وارزشیابی: پرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه ای 
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 2فرم طرح درس روزانه فارماکولوژی 

 دانشکده پزشکی

 2عنوان درس: فارماکولوژی 

 موضوع درس: داروهای هوشبر عمومی

 دو واحدتعداد واحد:  

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 قطع فیزیوپاتم -پزشکیمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول سال تحصیلی: 

 

 نفر 45تعداد فراگیران: 

 مکان تشکیل کالس:

 دانشکده پزشکی 

 پیش نیاز: 

 آشنایی دانشجویان با داروهای مورد استفاده در ایجاد بی هوشی اهداف كلی: 

 ئوس مطالبر

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

كلیاتی از مراحل بیهوشی و انواع 

 مختلف داروهای هوشبر عمومی

 

 مراحل بیهوشی شامل: مرحله بی دردی، تحریکی،بی هوشی جراحی و 15

 مرحله تضعیف بصل النخاع، داروهای بیهوشی وریدی، استنشاقی و

 م اثرکانیستركیبی از هر دو دسته دارویی در بیهوشی متعادل و ماستفاده 

 هوشبر های عمومی را شرح دهد.

 شناختی

 فارماكولوژی پایه و بالینی داروهای

 هوشبر استنشاقی

ی فارماكوكینتیک شامل جذب و توزیع در بدن)حاللیت،غلظت درهوا  55

ریدی(، و-دم، تهویه ششی، جریان خون ریوی، گرادیان غلظتی شریانی

ف، دفع از بدن،  فارماكودینامیک، اثرات بر روی ارگان های مختل

 وشبرعوارض جانبی، سمیت حاد ومزمن و كاربردهای بالینی داروهای ه

 استنشاقی را شرح دهد.

 شناختی

 فارماكولوژی پایه و بالینی داروهای

 هوشبر داخل وریدی

، ختلفمی ارگان های فارماكودینامیک ، فارماكوكینتییک، اثرات بر رو 40

ا،  ات هعوارض جانبی، فارماكولوژی بالینی، تداخالت دارویی باربیتور

ت و میدابنزودیازپین ها،  داروهای ضد درد اپیوئیدی، پروپوفول،  اتو

 داروی كتامین به عنوان هوشبرهای وریدی توضیح دهد

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوپرژكتور و وسایل آموزشی: ویدئ

 گیری:بندی و نتیجهجمع

ک، اثر بر اعضاء میافارماكودین  در پایان دانشجو باید  بتواند مراحل مختلف بیهوشی، انواع داروهای بیهوش كننده را بیان نماید.

 وضیح دهد. مختلف و عوارض جانبی انواع داروهای بیهوش كننده استنشاقی و تزریقی را ت

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:  ی تشریح وارزشیابی: پرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه ای 
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 2فرم طرح درس روزانه فارماکولوژی 

 دانشکده پزشکی

 2عنوان درس: فارماکولوژی 

 موضوع درس: بی حس کننده های موضعی

 احددو وواحد:  

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 قطع فیزیوپاتم -پزشکیمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول سال تحصیلی: 

 

 نفر45تعداد فراگیران:  

 مکان تشکیل کالس:

 دانشکده پزشکی 

 پیش نیاز: 

 آشنایی دانشجویان با داروهای مورد استفاده در ایجاد بی حسی موضعی   اهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 شناختی نحوه انتقال پیام درد و  وضعیت بی حسی را بشناسد. 15 كلیاتی از بی حسی موضعی

فارماكولوژی پایه داروهای بی حس 

 كننده موضعی

طبقه بندی شیمیایی بی حس كننده های موضعی، فارماكوكینتیک،  55

 ملکردی، اثراتع-ینامیک، ویژگی های ساختاریفارماكود

ا جانبی برروی اعصاب، اثرات بر روی دیگر غشاهای تحریک پذیر ر

 شرح دهد. 

 شناختی

فارماكولوژی بالینی داروهای بی حس 

 كننده موضعی

میت سمصارف بالینی، عوارض جانبی، اثرات بر دستگاه اعصاب مركزی،  40

ی، خونی و واكنش های آلرژیک و روقع-مستقیم نورونی، اثرات قلبی

 درمان عوارض جانبی بی حس كننده های موضعی را توضیح دهد.

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

و  ارض جانبیثر، عوهای بی حس كننده موضعی، فارماكوكنتیک، مکانیسم ادر پایان دانشجو باید بتواند تقسیم بندی دارو

 كاربرد بالینی این داروها را توضیح دهد. 

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:  ی تشریح وارزشیابی: پرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه ای 
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 2کولوژی فرم طرح درس روزانه فارما

 دانشکده پزشکی

 2عنوان درس: فارماکولوژی 

 موضوع درس: داروهای شل کننده عضالنی

 دو واحدتعداد واحد:  

 دقیقه  120مدت زمان جلسه: 

 قطع فیزیوپاتم -پزشکیمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول سال تحصیلی: 

 

 نفر  45تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل کالس:

 دانشکده پزشکی 

 پیش نیاز: 

 ضالنی و داروهای اسپاسمولیتیک  ع-آشنایی دانشجویان با انواع داروهای بلوک كننده عصبیاهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

كلیاتی از داروهای شل كننده عضالت 

 اسکلتی

ل كننده عضالت اسکلتی و تاریخچه توسعه و طراحی داروهای ش 20

 ضالنی را شرح دهد.ع -مکانیسم انتقال عصبی

 شناختی

عضالنی -داروهای بلوک كننده عصبی

 غیر پالریزان

عروقی،  -ساختار شیمیایی،  فارماكوكینتیک، مکانیسم عمل، اثرات قلبی 20

عضالنی غیر -عوارض جانبی و تداخالت دارویی بلوک كننده عصبی

 د .پالریزان را شرح ده

 شناختی

عضالنی  -داروهای بلوک كننده عصبی

 پالریزان

عروقی،  -ساختار شیمیایی،  فارماكوكینتیک، مکانیسم عمل، اثرات قلبی 20

عضالنی -عوارض جانبی و تداخالت دارویی بلوک كننده عصبی

 پالریزان را شرح دهد .

 شناختی

فارماكولوژی بالینی داروهای بلوک 

 نیعضال-كننده عصبی

 عضالنی-اربردهای بالینی، تاثیر سن و بیماریها بر روی پاسخ عصبیك 20

 هد.و نحوه رگرداندن عمل بلوک كننده های غیردپالریزان را شرح د

 شناختی

 فارماكولوژی پایه و بالینی داروهای

 برطرف كننده اسپاسم

واع ان  مکانیسم اثر، عوارض جانبی، كاربرد بالینی و موارد منع مصرف 30

داروهای  اسپاسمولیتیک شامل دیازپام،  باكلوفن،  تیزانیدین، داروهای

 ولنضداسپاسم كه از طریق دستگاه عصبی مركزی عمل می كنند، دانتر

 را شرح دهد. 

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 یری:گبندی و نتیجهجمع

عضالنی دپالریزان و غیر دپالریزان و داروهای اسپاسمولیتیک  -انواع داروهای لوک كننده عصبی در پایان دانشجو باید بتواند

را نام ببرد و مکانیسم اثر، فارماكوكنتیک، كاربردهای بالینی، عوارض جانبی و تداخالت دارویی هر دسته از داروهای شل 

 مان:ز

 دقیقه10
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 كننده عضالنی را شرح دهد. 

 زمان:  ی تشریح وارزشیابی: پرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه ای 

 دقیقه

 



 15 

 

 

 2فرم طرح درس روزانه فارماکولوژی 

 دانشکده پزشکی

 2عنوان درس: فارماکولوژی 

 موضوع درس: کنترل دارویی پارکینسونیسم

 واحد دوتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 قطع فیزیوپاتم -پزشکیمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول سال تحصیلی: 

 

 نفر  45تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل کالس:

 دانشکده پزشکی 

 پیش نیاز: 

 آشنایی دانشجویان با انواع داروهای مورد استفاده در درمان پاركینسوناهداف كلی: 

 لبرئوس مطا

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 شناختی فیزیوپاتولوژی و عالئم و علل بیماری را بیان نماید. 15 پاتوفیزیولوژی بیماری پاركینسون

ت داخالفارماكوكنتیک، مکانیسم اثر، كاربرد بالینی، عوارض جانبی، ت 20 لوودوپا

 را شرح دهد.دارویی و موارد منع مصرف 

 شناختی

 ونبی انواع آگونیست های گیرنده دوپامین، فارماكوكنتیک، عوارض جا 20 آگونیست های گیرنده دوپامین  

 موارد منع مصرف آن ها را شرح دهد. 

 

 شناختی

 نتیک،اكوكانواع مهاركننده های مونوآمین اكسیداز ، مکانیسم اثر، فارم 15 مهاركننده های مونوآمین اكسیداز

 عوارض جانبی و موارد منع مصرف آن ها را شرح دهد. 

 

 شناختی

متیل -ا-مهاركننده های كاتکو

 ترانسفراز

ارض ، مکانیسم اثر، فارماكوكنتیک، عو COMTانواع مهاركننده های  15

 جانبی و موارد منع مصرف آن ها را شرح دهد. 
 

 شناختی

ا رنسون ، عوارض جانبی آنتی كولینرژیکها دردرمان پاركیمکانیسم اثر  10 داروهای بلوک كننده استیل كولین 

 شرح دهد. 
 

 شناختی

مکانیسم اثر، فارماكوكنتیک، عوارض جانبی و موارد منع مصرف  5 آپومورفین 

 آپومورفین را شرح دهد.

 شناختی

مکانیسم اثر، فارماكوكنتیک، عوارض جانبی و موارد منع مصرف  10 آمانتادین

 دهد.آمانتادین را شرح 

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

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

كینسون، یماری پاربثر در در پایان دانشجو باید بتواند پاتوفیزیولوژی بیماری پاركینسون بصورت مختصر، گروههای دارویی مو

 نتیک، فارماكودینامیک، عوارض جانبی و موارد منع مصرف هر دسته دارویی را شرح دهد. فارماكوك

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:  ی تشریح وارزشیابی: پرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه ای 

 دقیقه
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 2فرم طرح درس روزانه فارماکولوژی 

 کیدانشکده پزش

 2عنوان درس: فارماکولوژی 

 موضوع درس: داروهای آنتی سایکوتیک و لیتیم

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 قطع فیزیوپاتم -پزشکیمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول سال تحصیلی: 

 

 نفر  45تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل کالس:

 دانشکده پزشکی 

 پیش نیاز: 

 آشنایی دانشجویان با انواع داروهای مورد استفاده در درمان سایکوز و اختالالت دوقطبیداف كلی: اه

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

بطور اختصار تاریخچه داروهای ضد 

جنون و فرضیه های مختلف در مورد 

 اسکیزوفرنی 

 دید،جكلرپرومازین بر روی توسعه و طراحی داروهای  تاثیر رزرپین و 20

ن و طبیعت سایکوز و اسکیزوفرنی،  فرضیه سروتونین، فرضیه دوپامی

 فرضیه گلوتامات را شرح دهد.

 شناختی

فارماكولوژی پایه داروهای ضد 

 سایکوز

طبقه بندی شیمیایی داروهای ضد سایکوز،  فارماكوكینتیک،  25

 و ای دوپامینرژیک،گیرنده های دوپامینیفارماكودینامیک:سیستم ه

 ی ضداثرات آنها، تفاوتهای بین داروهای ضد سایکوز، اثرات داروها

 را شرح دهد.EEGروقی و ع -سایکوز بر غدد، سیستم قلبی

 شناختی

فارماكولوژی بالینی داروهای ضد 

 سایکوز

د وی ضكاربردهای بالینی،  اندیکاسیون های غیر روانی، انتخاب دار  25

 سایکوز،  عوارض جانبی و تداخالت دارویی را شرح دهد. 

 

 شناختی

ی و  ارویدفارماكوكینتیک، مکانیسم عمل،  كاربردهای بالینی، تداخالت   25 فارماكولوژی پایه و بالینی لیتیم

 عوارض جانبی لیتیم را شرح دهد. 

 

 شناختی

 سایر داروهای مورد مصرف در

 اختالالت دو قطبی

رمانی، مکانیسم اثر و عوارض جانبی والپروئیک اسید، فواید د 15

ت ختالالان اكاربامازپین و سایر داروها مانند الموتریژین و...را در درم

 دوقطبی شرح 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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اربرد های ك، کفارماكوكنتی در پایان دانشجو باید بتواند انواع داروهای آنتی سایکوتیک را نام ببرد و بتواند مکانیسم اثر،

ک، عوارض رماكوكنتیثر، فاابالینی، عوارض جانبی و تداخالت دارویی آن ها را شرح دهد. بعالوه دانشجو باید بتواند مکانیسم 

 هد.وضیح دتیو تداخالت دارویی انواع داروهای مورد استفاده در درمان اختالالت دوقطبی بخصوص لیتیم را جانب

 دقیقه10

 زمان:  ی تشریح وارزشیابی: پرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه ای 

 دقیقه

 



 19 

 

 

 2وژی فرم طرح درس روزانه فارماکول

 دانشکده پزشکی

 2عنوان درس: فارماکولوژی 

 موضوع درس: داروهای ضد افسردگی

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 قطع فیزیوپاتم -پزشکیمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول سال تحصیلی: 

 

 نفر  45تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل کالس:

 دانشکده پزشکی 

 : پیش نیاز

 آشنایی دانشجویان با انواع داروهای مورد استفاده در درمان افسردگیاهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

در  بطور اختصار تاریخچه داروهای ضد افسردگی و فرضیه های مختلف 15 پاتوفیزیولوژی افسردگی

 یان كند.مورد افسردگی را ب

 شناختی

مهاركننده های انتخابی بازجذب 

 سروتونین

 الیمفارماكوكنتیک، مکانیسم اثر، كاربرد بالینی، عوارض جانبی، ع 20

 اوردوز وتداخالت دارویی را شرح دهد.

 شناختی

 الیمفارماكوكنتیک، مکانیسم اثر، كاربرد بالینی، عوارض جانبی، ع 20 ضد افسردگی های سه حلقه ای  

 ردوز وتداخالت دارویی را شرح دهد.او

 

 شناختی

مهاركننده های انتخابی بازجذب 

 وراپی نفرینن -سروتونین

 الیمفارماكوكنتیک، مکانیسم اثر، كاربرد بالینی، عوارض جانبی، ع 20

 اوردوز وتداخالت دارویی را شرح دهد.

 شناختی

 الیمرد بالینی، عوارض جانبی، عفارماكوكنتیک، مکانیسم اثر، كارب 2HT-5 15آنتاگونیست های 

 اوردوز وتداخالت دارویی را شرح دهد.

 شناختی

ضد افسردگی های چهار حلقه ای و 

 تک حلقه ای 

 الیمفارماكوكنتیک، مکانیسم اثر، كاربرد بالینی، عوارض جانبی، ع 15

 اوردوز وتداخالت دارویی را شرح دهد.

 شناختی

 الیمفارماكوكنتیک، مکانیسم اثر، كاربرد بالینی، عوارض جانبی، ع 15 مهاركننده های مونوآمین اكسیداز 

 اوردوز وتداخالت دارویی را شرح دهد.

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

ارماكوكنتیک، مکانیسم اثر، كاربرد بالینی، عوارض جانبی، عالیم اوردوز وتداخالت دارویی انواع در پایان دانشجو باید بتواند ف

و ضد افسردگی های 2HT-5، آنتاگونیست های MAOIها، SNRIها، SSRIها، TCAداروهای ضد افسردگی شامل 

 زمان:

 دقیقه10
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 چهارحلقه ای و تک حلقه ای را شرح دهد. 

 زمان:  ی تشریح وحین تدریس و سؤاالت كتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه ای  ارزشیابی: پرسش و پاسخ در

 دقیقه

 



 21 

 

 

 2فرم طرح درس روزانه فارماکولوژی 

 دانشکده پزشکی

 2عنوان درس: فارماکولوژی 

موضوع درس: ضد دردهای اوپیوئیدی و 

 آنتاگونیست ها

 دو واحدتعداد واحد: 

 قهدقی 120مدت زمان جلسه: 

 قطع فیزیوپاتم -پزشکیمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول سال تحصیلی: 

 

 نفر  45تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل کالس:

 دانشکده پزشکی 

 پیش نیاز: 

 اهآشنایی دانشجویان با انواع داروهای اوپیوئیدی و آنتاگونیست های اوپیوئیدی و كاربرد آن اهداف كلی: 

 رئوس مطالب

ن 
زما

یقه
 دق

به
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

  وندی تاریخچه و منشا داروهای اپیوئیدی، ساختار شیمیایی و طبقه ب 15 كلیات داروهای اپوئیدی

 پپتیدهای اپیوئیدی درون زا را شرح دهد.

 شناختی

فارماكولوژی پایه داروهای ضد درد 

 اپیوئیدی

 میک،وزیع، متابولیسم و دفع(،  فارماكودینافارماكوكینتیک) جذب،ت 35

 اثراتشان در ارگان های مختلف را شرح دهد.

 شناختی

فارماكولوژی بالینی داروهای ضد درد 

 اپیوئیدی

ویی كاربردهای بالینی، مسمومیت و عوارض ناخواسته و تداخالت دار 30

 داروهای ضد درد اوپیوئیدی را شرح دهد. 

 

 شناختی

ی انواع  آگونیست های قوی، آگونیست های متوسط االثر،  داروها 30 یداروهای اختصاص

راورده های ضدسرفه ها و فارماكوكینتیک، فآنتاگونیست، -آگونیست

ح ا شرفارماكودینامیک و كاربرد بالینی آنتاگونیست های اپیوئیدی ر

 دهد. 

 

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointژكتور و وسایل آموزشی: ویدئوپر

 گیری:بندی و نتیجهجمع

دارویی و  ، تداخالتجانبی در پایان دانشجو باید بتواند دسته بندی كلی اوپیوئیدها، فارماكوكنتیک، فارماكودینامیک، عوارض

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

 آنتاگونیست های اوپیوئیدی را بیان كند.

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:  ی تشریح وارزشیابی: پرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه ای 

 دقیقه
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 2فرم طرح درس روزانه فارماکولوژی 

 دانشکده پزشکی

 2رماکولوژی عنوان درس: فا

موضوع درس: بتاالکتام ها و سایر آنتی بیوتیک 

 های فعال علیه دیواره و غشای سلولی

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 قطع فیزیوپاتم -پزشکیمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول سال تحصیلی: 

 

 نفر  45تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل کالس:

 شکیدانشکده پز 

 پیش نیاز: 

ن انواع عفونت ها در درمااربرد آنكآشنایی دانشجویان با انواع آنتی پیوتیک های مهار كننده سنتز دیواره سلولی باكتریایی و اهداف كلی: 

 ها 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

ولی  ه سلانواع تقسیم بندی آنتی بیوتیک ها و ساختار دیورا  تاریخچه، 10 كلیات آنتی بیوتیک های

 را شرح دهد.

 شناختی

نتی مت آساختار شیمیایی، طبقه بندی، مکانیسم عمل، مکانیسم های مقاو 30 ها پنی سیلین

ین، سیل بیوتیکی به پنی سیلین ها، فارماكوكینتیک، مصارف بالینی پنی

ی ین هااستافیلوكوک و پنی سیلپنی سیلین های مقاوم به بتاالكتاماز 

 وسیع الطیف و عوارض جانبی آن ها را شرح دهد.

 شناختی

 ساختار شیمیایی، سفالوسپورین های نسل اول) فارماكوكینتیک و 30 سفالوسپورین ها

 یک وكاربردهای بالینی(،  سفالوسپورین های نسل دوم) فارماكوكینت

ی، فعالیت ضدمیکروب  (مصارف بالینی(، سفالوسپورین های نسل سوم

 )هارمفارماكوكینتیک و كاربردهای بالینی(، سفالوسپورین های نسل چ

 وین( سفالوسپورین های موثر بر استافیلوكوک های مقاوم به متی سیل

 عوارض جانبی سفالوسپورین ها را شرح دهد. 
 

 شناختی

، ام هاباكتعوارض جانبی  مونو فارماكوكنتیک، طبف اثر، كاربرد بالینی و 20 سایر داروهای بتاالكتام 

 مهاركننده های بتاالكتاماز و  كارباپنم ها را شرح دهد.

 شناختی

ی، مکانیسم های عمل و مقاومت آنتی بیوتیکی، فعالیت ضدباكتریای 10 آنتی بیوتیک های گلیکوپپتیدی

 ن رافارماكوكینتیک، كاربردهای بالینی و عوارض جانبی وانکومایسی

 شرح دهد.

 شناختی

 شناختیمکانیسم های عمل، فعالیت ضدباكتریایی، فارماكوكینتیک، كاربردهای  10سایر داروهای موثر بر دیواره یا 
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بالینی و عوارض جانبی داپتومایسین، فسفومایسین،  باسیتراسین و  غشاسلولی باكتریها

 سیکلوسرین را شرح دهد.

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointویدئوپرژكتور و وسایل آموزشی: 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

مقاومت  وهای عمل  کانیسمدر پایان دانشجو باید بتواند دسته بندی كلیه آنتی بیوتیک های موثر بر دیواره و غشا سلولی،  م

 كند. ا بیانرض جانبی هر دسته رآنتی بیوتیکی، فعالیت ضدباكتریایی، فارماكوكینتیک، كاربردهای بالینی و عوا

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:  ی تشریح وارزشیابی: پرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه ای 

 دقیقه
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 2فرم طرح درس روزانه فارماکولوژی 

 دانشکده پزشکی

 2عنوان درس: فارماکولوژی 

ن ها، ماکرولیدها، موضوع درس: تتراسیکلی

 آمینوگلیکوزیدها، کلیندامایسین و کلرامفنیکل 

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 قطع فیزیوپاتم -پزشکیمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول سال تحصیلی: 

 

 نفر  45تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل کالس:

 دانشکده پزشکی 

 پیش نیاز: 

کوزیدها، ، آمینوگلیاكرولیدهاتتراسیکلین ها، م آشنایی دانشجویان با انواع آنتی بیوتیک های موثر بردیواره سلولی شامل اهداف كلی:

 كلیندامایسین و كلرامفنیکل و كاربرد آن ها در درمان عفونت ها

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

ت انواع تتراسیکلین ها فعالیت ضدمیکروبی،  مکانیسم های مقاوم 25 ن هاتتراسایکلی

را  ن هادارویی،  فارماكوكینتیک، كاربردهای بالینی و عوارض جانبی آ

 شرح دهد.

 شناختی

ی،  ارویدانواع ماكرولید ها فعالیت ضدمیکروبی،  مکانیسم های مقاومت  25 ماكرولید ها 

 هد.رح دینی و عوارض جانبی آن ها را شفارماكوكینتیک، كاربردهای بال

 شناختی

، نتیکفعالیت ضدمیکروبی،  مکانیسم های مقاومت دارویی،  فارماكوكی 15 كلیندامایسین

 كاربردهای بالینی و عوارض جانبی كلیندامایسین را شرح دهد.

 

 شناختی

، تیکینفعالیت ضدمیکروبی،  مکانیسم های مقاومت دارویی،  فارماكوك 15 كلرامفنیکل

 كاربردهای بالینی و عوارض جانبی كلرامفنیکل را شرح دهد.

 

 شناختی

، نتیکفعالیت ضدمیکروبی،  مکانیسم های مقاومت دارویی،  فارماكوكی 10 لینزولید 

 كاربردهای بالینی و عوارض جانبی لینزولید را شرح دهد.
 

 شناختی

های  فعالیت ضدمیکروبی،  مکانیسمخصوصیات كلی آمینوگلیکوزید ها،  30 آمینوگلیکوزیدها 

آن  انبیجمقاومت دارویی،  فارماكوكینتیک، كاربردهای بالینی و عوارض 

 ها را شرح دهد.

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

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

انیسم های عمل یایی،  مکباكتر باید بتواند بتواند دسته بندی كلیه آنتی بیوتیک های موثر برسنتز پروتئین های در پایان دانشجو

 ند.كرا بیان  ر دستههو مقاومت آنتی بیوتیکی، فعالیت ضدباكتریایی، فارماكوكینتیک، كاربردهای بالینی و عوارض جانبی 

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:  ی تشریح وتدریس و سؤاالت كتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه ای  ارزشیابی: پرسش و پاسخ در حین

 دقیقه
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 2فرم طرح درس روزانه فارماکولوژی 

 دانشکده پزشکی

 2عنوان درس: فارماکولوژی 

موضوع درس: سولفانامیدها، تری متوپریم، 

 کینولون ها و داروهای ضد مایکوباکتری

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 قطع فیزیوپاتم -پزشکیمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول سال تحصیلی: 

 

 نفر  45تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل کالس:

 دانشکده پزشکی 

 پیش نیاز: 

 اآن هآشنایی دانشجویان با انواع داروهای اوپیوئیدی و آنتاگونیست های اوپیوئیدی و كاربرد اهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

ی، مکانیسم اثر، فعالیت ضد باكتری،  مکانیسم های مقاومت داروی 25 داروهای ضد فوالت

امل فارماكوكینتیک، كاربردهای بالینی و عوارض جانبی این دسته ش

 د.سولفانامیدها و تری متوپریم را شرح ده

 شناختی

ی، مکانیسم اثر، فعالیت ضد باكتری،  مکانیسم های مقاومت داروی 25 فلوروكینولون ها

ح ا شرفارماكوكینتیک، كاربردهای بالینی و عوارض جانبی این دسته ر

 دهد.

 شناختی

 وینی مکانیسم اثر، مقاومت دارویی، فارماكوكینتیک، كاربردهای بال 40 داروهای مصرفی در توبركلوز

ن، امپیوارض جانبی داروهای خط اول درمان سل شامل ایزونیازید، ریفع

 ط دومو خ اتامبوتول، پیرازینامید و استرپتومایسین و داروهای جایگزین

لیک لیسیدرمان سل شامل اتیونامید، كاپرئومایسین، سیکلوسرین،آمینوسا

 و وتینیفاباسید، كانامایسین، آمیکاسین، فلوروكینولون ها، لینزولید، ر

 ریفاپنتین را شرح دهد. 

 شناختی

 داروهای مصرفی درعفونت های

 مایکوباتریوم های آتیپیک و جذام

ا، استراتژی های درمانی در عفونت های آتیپیکال میکوباكتریوم ه 20

 مکانیسم اثر،مقاومت دارویی وعوارض جانبی داروهای ضد جذام)

  ا شرح دهد.داپسون و دیگر سولفون ها، ریفامپین،كلوفازیمین( ر
 

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

در پایان دانشجو باید بتواند مکانیسم های عمل و مقاومت آنتی بیوتیکی، فعالیت ضدباكتریایی، فارماكوكینتیک، كاربردهای 

 زمان:

 دقیقه10
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 الینی و عوارض جانبی آنتی بیوتیک های آنتی فوالت، فلوروكینولون ها و داروهای ضد مایکوباكتری را بیان كند.ب

 زمان:  ی تشریح وارزشیابی: پرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه ای 

 دقیقه
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 2رماکولوژی فرم طرح درس روزانه فا

 دانشکده پزشکی

 2عنوان درس: فارماکولوژی 

 موضوع درس: داروهای ضد قارچ و ضد کرم

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 قطع فیزیوپاتم -پزشکیمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول سال تحصیلی: 

 

 نفر  45تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل کالس:

 کیدانشکده پزش 

 پیش نیاز: 

 آشنایی دانشجویان با انواع مورد استفاده در درمان عفونت های قارچی و عفونت های كرمیاهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 هایبندی دارو عفونت های قارچی، ساختار غشاء سلولی قارچ و تقسیم 10 كلیات داروهای ضد قارچ 

 ضد قارچ را شرح دهد.

 شناختی

 ربردفارماكوكینتیک، مکانیسم عمل و مقاومت، فعالیت ضد قارچی، كا 15 آمفوتریسین

 بالینی و عوارض جانبی آمفوتریسین  را شرح دهد.

 شناختی

 ربردفارماكوكینتیک، مکانیسم عمل و مقاومت، فعالیت ضد قارچی، كا 10 فلوسیتوزین

 ارض جانبی فلوسیتوزین را شرح دهد.بالینی و عو

 شناختی

ت عالیفتقسیم بندی آزولها، فارماكوكینتیک، مکانیسم عمل و مقاومت،  15 آزول ها

 ضد قارچی، كاربرد بالینی و عوارض جانبی آن ها را شرح دهد.

 شناختی

 دربرفارماكوكینتیک، مکانیسم عمل و مقاومت، فعالیت ضد قارچی، كا 10 اكینوكاندین ها

 بالینی و عوارض جانبی این دسته را شرح دهد.

 شناختی

داروهای ضد قارچی سیستمیک 

خوراكی جهت عفونت های مخاطی 

 پوستی

 وینی فارماكوكینتیک، مکانیسم عمل ، فعالیت ضد قارچی، كاربرد بال 5

 عوارض جانبی گریزوفولوین و نربینافین را شرح دهد.

 شناختی

 نی وتیک، مکانیسم عمل، فعالیت ضد قارچی، كاربرد بالیفارماكوكین 5 ضد قارچ موضعی

 عوارض جانبی نیستاتین را شرح دهد.

 شناختی

و  لینیساختار شیمیایی، فارماكوكینتیک، مکانیسم اثر ،كاربردهای با 30 داروهای موثر بر نماتودها

 زول، بندامعوارض جانبی آلبندازول،  دی اتیل كاربامازین،  ایورمکتین، 

 ین، پیرانتل پاموآت و تیابندازول را شرح دهد.پیپراز

 شناختی

 شناختیساختار شیمیایی، فارماكوكینتیک، مکانیسم اثر ،كاربردهای بالینی و  20 داروهای موثر بر ترماتودها )فلو كها(
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عوارض جانبی پرازی كوانتل،  بی تیونول،  متریفونات و اكسامنیکین را 

 شرح دهد.

دها)كرم های داروهای موثر بر سستو

 نواری(

و  لینیساختار شیمیایی، فارماكوكینتیک، مکانیسم اثر ،كاربردهای با 10

 عوارض جانبی نیکلوزامید ونیتازوكسانید را شرح دهد.

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:هبندی و نتیججمع

ی و نكاربرد بالی ف اثر،در پایان دانشجو باید بتواند انواع داروهای ضد قارچ و ضد كرم، فارماكوكنتیک، مکانیسم اثر، طی

 عوارض جانبی هر كدام از این دسته های دارویی را بیان كند.

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:  ی تشریح وت پرسش های چهارگزینه ای ارزشیابی: پرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی پایان ترم به صور

 دقیقه
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 2فرم طرح درس روزانه فارماکولوژی 

 دانشکده پزشکی

 2عنوان درس: فارماکولوژی 

 موضوع درس: داروهای ضد ویروس

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 قطع فیزیوپاتم -پزشکیمخاطب: گروه و رشته

 96-95ال اول نیم سسال تحصیلی: 

 

 نفر  45تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل کالس:

 دانشکده پزشکی 

 پیش نیاز: 

،   یروس هرپس،ونت با وآشنایی دانشجویان با انواع داروهای مورد استفاده در درمان عفونت های وبروسی از جمله عفاهداف كلی: 

 هپاتیت، آنفوالنزا، سایتومگالوویروس و رتروویروس

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

( و ضد HSVداروهای ضد هرپس )

 (VZVواریسال )

  ساختار شیمیایی، فارماكوكینتیک، مکانیسم اثر و عوارض جانبی 25

و  وویرداروهای آسیکلوویر،  واالسیکلوویر،  فامسیکلوویر،  پن سیکل

 تری فلوریدین را شرح دهد.

 اختیشن

) داروهای ضد سیتومگالوویروس 

CMV) 

 ساختار شیمیایی، فارماكوكینتیک، مکانیسم اثر و عوارض جانبی 15

ر فوویداروهای گان سیکلوویر، وال گان سیکلوویر،  فوسکارنت و سیدو

 را شرح دهد.

 شناختی

جانبی ساختار شیمیایی، فارماكوكینتیک، مکانیسم اثر و عوارض  40 داروهای ضد رتروویروس

 رانسداروهای ضد رتروویروس شامل  نوكلئوزیدها و مهاركننده های ت

 كریپتاز معکوس نوكلئوزیدی،  مهار كننده های ترانس كریپتاز

ای ده همعکوس غیر نوكلئوزیدی ، مهار كننده های پروتئاز و مهار كنن

 ورود ویروس به سلول را شرح دهد. 
 

 شناختی

ت داروهای مصرفی جهت درمان هپاتی

 ویروسی

ه در تفادفارماكوكینتیک، مکانیسم اثر و عوارض جانبی داروهای مورد اس 20

ن و شامل آدفوویر، انتی كاویر، المیوودی Bعفونت ویروسی هپاتیت 

یرین شامل ریباو Cعفونت ویروسی هپاتیت  داروهای مورد استفاده در 

 اینترفرون الفا  را شرح دهد. 

 

 شناختی

ن فارماكوكینتیک، مکانیسم اثر وعوارض جانبی داروهای آمانتادی 20 اداروهای ضد آنفلوانز

 وریمانتادین،  اسلتامیویر و زانامیویر را شرح دهد.

 شناختی
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 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

وارض عتاثیر و  وس تحتو باید بتواند انواع داروهای ضد ویروسی، مکانیسم اثر، كاربرد بالینی و نوع ویردر پایان دانشج

 جانبی این داروها را بیان كند.

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:  ی تشریح وارزشیابی: پرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه ای 

 دقیقه
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 2فرم طرح درس روزانه فارماکولوژی  

 دانشکده پزشکی

 2عنوان درس: فارماکولوژی 

موضوع درس: داروهای ضد پروتوزوآ ) تک 

 یاخته(

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 قطع فیزیوپاتم -پزشکیمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول سال تحصیلی: 

 

 فرن  45تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل کالس:

 دانشکده پزشکی 

 پیش نیاز: 

 ک یاخته هااشی از تنآشنایی دانشجویان با انواع مورد استفاده در درمان ماالریا و آمیبیاز و سایر عفونت های اهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

یی، ساختار شیمیایی، فارماكوكینتیک، مکانیسم اثر و مقاومت دارو 60 داروهای ضد ماالریا

ای اروهكاربردهای بالینی، عوارض جانبی، موارد احتیاط و منع مصرف د

ین، ضد ماالریا شامل كلروكین و سایر كینولین ها، كینین و كینید

انیل روگوپمفلوكین، پریماكین، مهاركننده های ساخت فوالت)پیریمتامین، 

 هد.رح دش( وآنتی بیوتیک ها)داكسی سایکلین،تراسایکلین و...( را و...

 شناختی

 و لینیساختار شیمیایی، فارماكوكینتیک، مکانیسم عمل، كاربردهای با 30 داروهای ضد آمیبیازیس

 عوارض جانبی داروهای مورد استفاده در درمات آمیبیازیس شامل

 انید فوروآت، مترونیدازول و تینیدازول،  یدوكینول،  دیلوكس

 پارومومایسین سولفات و  امتین و دهیدروامتین را شرح دهد.

 شناختی

 انبیجساختار شیمیایی، فارماكوكینتیک، كاربردهای بالینی و عوارض  20 سایر داروهای ضد پروتوزوا

سایر داروهای ضد پروتوزوا كه دردرمان لیشمانیازیس، 

 كوناتوگلوپنتامیدین، استب توكسوپالسموزیس و ... استفاده می شود نظیر

 سدیم،  نیتازوكسانید،  سورامین،مالرسوپرول، افلورنیتین و 

 نیفورتیموكسرا شرح دهد. 
 

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

ه همراه ن آن ها بر درماد بتواند انواع عفونت های ناشی از تک یاخته های و داروهای مورد استفاده ددر پایان دانشجو بای

 فارماكوكینتیک، كاربردهای بالینی و عوارض جانبی هر دارو را بیان كند.

 زمان:

 دقیقه10
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 زمان:  حی تشری زینه ای وارزشیابی: پرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگ

 دقیقه
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 2فرم طرح درس روزانه فارماکولوژی 

 دانشکده پزشکی

 2عنوان درس: فارماکولوژی 

موضوع درس: هومون های گنادی و مهارکننده 

 های آنها 

 دو واحدتعداد واحد:  

 دقیقه  120مدت زمان جلسه: 

 قطع فیزیوپاتم -پزشکیمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول : سال تحصیلی

 

 نفر  45تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل کالس:

 دانشکده پزشکی 

 پیش نیاز: 

 آشنایی دانشجویان  با آگونیست ها و آنتاگونیست های هورمون های جنسی و كاربرد آن ها اهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

ور س محعملکرد تخمدانها، فیزیولوژی تنظیم هورمونهای جنسی را براسا 15 فیزیولوژی تخمدان

 هیپوتاالموس هیپوفیز گنادها را شرح دهد.

 شناختی

 فارماكولوژی پایه و بالینی استروژن

 ها 

  ثراتاستروژن های طبیعی، استروژن های سنتزی،  فارماكوكینتیک،  ا 35

ن صرف آمبالینی،  عوارض جانبی و موارد منع فیزیولوژیک،  كاربردهای 

 ها را شرح دهد 

 شناختی

فارماكولوژی پایه و بالینی پروژستین 

 ها

 ثراتاپروژستین های طبیعی، پروژستین های سنتزی، فارماكوكینتیک،   30

 فیزیولوژیک، مصرف بالینی، عوارض جانبی، موارد منع مصرف و

 موارد احتیاط آن ها را شرح دهد.

 ختیشنا

فارماكولوژی پایه و بالینی ضدبارداری 

 های هورمونی

 ،اثرات فارماكولوژیک شامل مکانیسم عمل، اثرات بر روی تخمدان 40

 رحم،پستان، كاربردهای بالینی، عوارض جانبی خفیف، متوسط و

قط فشدید، موارد منع مصرف و موارد احتیاط، ضدبارداری های حاوی 

 د از مقاربت را شرح دهد.پروژستین و ضدبارداری های بع

 شناختی

فارماكولوژی پایه و بالینی ضد 

 استروژن ها و ضدپروژستین ها

د اربركانواع  مهاركننده های استروژنی و پروژستینی، مکانیسم اثر،  15

 بالینی، عوارض جانبی و موارد منع مصرف آن ها را شرح دهد.

 شناختی

و  اثر، كاربرد بالینی، عوارض جانبی،  موارد منع مصرف مکانیسم 15 عوامل القا كننده تخمک گذاری 

 احتیاطات كلومیفن را شرح دهد

 شناختی

 فارماكولوژی پایه و بالینی

 آندروژن ها

 ک،لوژیآندروژنها و استروئیدهای آنابولیک، متابولیسم، اثرات فیزیو 20

را  ن هاآكاربردهای بالینی، عوارض جانبی ، موارد احتیاط و منع مصرف 

 شرح دهد

 شناختی

 شناختیانواع آنتی آندروژنها، مکانیسم عمل، كاربرد بالینی ، عوارض جانبی  آن  20 سركوب آندروژن و آنتی آندروژن ها  
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 ها را توضیح دهد.

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:تیجهبندی و نجمع

وژیک و ار فیزیولژن(، آثهورمونهای جنسی زنانه ) استروژن ، پروژسترون ( و مردانه ) آندرو در پایان دانشجو باید بتواند

ژستینی و وژنی، پروستاسترفارماكولوژیک آنها ، انواع فرآورده های استروژنی، پروژستینی، آندروژنی، مهاركننده و آنتاگونی

 تركیبی ، ستنی )مانی، عوارض جانبی ، خصوصیات این دسته داروها، انواع فر آورده های ضد آبآندروژنی ، كاربرد در

های داروئی  انبی دستهوارض جاستروژن تنها ، پروژسترون تنها ، كنتراسپتیو مردان (، آثار فارماكولوژیک ، كاربرد درمانی و ع

 ذكر را توضیح دهد. 

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:  ی تشریح ودر حین تدریس و سؤاالت كتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه ای  ارزشیابی: پرسش و پاسخ

 دقیقه

 


