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گاه علوم زپشكي و خدمات بهداشتي ردماني جهرم  دانش

دوره رطح  
داروشناسی اختصاصی   

 
 

  

 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 انشگاد
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 پرستاری دانشکده

 واحد سه تعداد واحد: اختصاصی داروشناسی  نام درس :

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

 يک ترم تحصيلی زمان شروع و پايان:  دکتر شکوفه آتش پور:  ل درسمسئو

 رستاریدانشکده پ محل آموزش:  اصول پايه داروشناسی  پيشنياز :
 

 هدف نهايی دوره: 

 

 هدف نهايی دوره رديف
  فراگيری  فارماکولوژی داروهای موثر سيستم اعصاب مرکزی 1
قلب  مختلف بدن از جمله اعصاب خودکار، ی مختلف موثر بر سيستم های آشنايی با داروها 2

 و ..... يویر-و عروق، سيستم تنفسی، داروهای مورد استفاده در احيای قلبی

يی آشنايی با مکانيسم اثر، عوارض جانبی، کاربرد بالينی، موارد منع مصرف و تداخالت دارو 3

 هر دسته دارويی 

 

 دوره : اختصاصی اهداف 

 

  اهداف اختصاصی دوره رديف
 CNSکولوژی داروهای موثر بر فارمابا  يیآشنا 1

 خواب آور -آرام بخش داروهای کاربردهای بالينیو  جانبی عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مکان يیآشنا 2
 ضد تشنج داروهای کاربردهای بالينیو  جانبی عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مکان يیآشنا 3

 هوشبر عمومی  داروهای کاربردهای بالينیو  جانبی عوارضفارماکوکنتيک، ، اثر سميبا مکان يیآشنا 4

بای حاک کنناده   داروهاای کاربردهاای باالينیو  جاانبی عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مکان يیآشنا 5

 موضعی

الت شال کنناده ع ا داروهای کاربردهای بالينیو  جانبی عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مکان يیآشنا 6

 اسکلتی

درمان  مورد استفاده در داروهای کاربردهای بالينیو  جانبی عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مکان يیآشنا 7

 پارکينسون

آنتای ساايکوتيک و  داروهاای کاربردهای بالينیو  جانبی عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مکان يیآشنا 8
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 ليتيوم 

 ضد افسردگی داروهای کاربردهای بالينیو  جانبی عوارضکوکنتيک، فارمااثر،  سميبا مکان يیآشنا 9

ضاد درد هاای اوپيوئيادی و  کاربردهاای باالينیو  جاانبی عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مکان يیآشنا 10

 آنتاگونيست ها

رمان دفاده در مورد است داروهای کاربردهای بالينیو  جانبی عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مکان يیآشنا 11

 پارکينسون

ها، تتراسيکلين هاا، ماکرولياد کاربردهای بالينیو  جانبی عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مکان يیآشنا 12

 کليندامايسين و کلرامفنيکل

آمينوگليکوزيااد هااا و  کاربردهااای بااالينیو  جااانبی عااوارضفارماکوکنتيااک، اثاار،  سااميبااا مکان يیآشاانا 13

 اسپکتينومايسين

ريم و سولفاناميد ها، تری متوپ کاربردهای بالينیو  جانبی عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مکان يیآشنا 14

 کينولون ها

 ضد مايکو باکتری داروهای کاربردهای بالينیو  جانبی عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مکان يیآشنا 15

تای بتاا ککتاام هاا و سااير آن کاربردهای بالينیو  نبیجا عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مکان يیآشنا 16

 بيوتيک های فعال عليه ديواره و غشای سلولی

 ضد قارچ داروهای کاربردهای بالينیو  جانبی عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مکان يیآشنا 17

 ضد انگل یداروها کاربردهای بالينیو  جانبی عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مکان يیآشنا 18

احيای  داروهای مورد استفاده در کاربردهای بالينیو  جانبی عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مکان يیآشنا 19

 ريوی-قلبی

زنان و  داروهای مورد استفاده در کاربردهای بالينیو  جانبی عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مکان يیآشنا 20

 زايمان 

 ر کنديد تمام مطالب ارائه شده در هر مبحث را به طور کلی در چند مورد ذکدر مورد سرفصل مطالب با

 جدول زمانبندي دروس

ساعت  سرفصل مطالب

 ارائه

 منابع درسي  روش تدريس

 

 روش ارزشيابي امكانات مورد نياز

 )تكويني و پاياني(

 یبا فارماکولوژ ييآشنا

 CNSموثر بر  یداروها

120 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 يداسال

 یوژکتاب فارماکول -

 کاتزونگ 

 یوژکتاب فارماکول -

 ترور-کاتزونک

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ+ 

کوييز +آزمون ميان 

 ترم و  پايان ترم

خواب با داروهای  ييآشنا

 خشآرام ب -آور

120 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

 یکتاب فارماکولوژ -

 کاتزونگ

 یارماکولوژف کتاب -

 ترور-کاتزونک

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

+ پرسش و پاسخ

ميان  +آزمون کوييز

 پايان ترم ترم و 
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با داروهای ضد  ييآشنا

  يافسردگ

240 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

 یوژکتاب فارماکول -

 کاتزونگ 

 یوژکتاب فارماکول -

 ترور-کاتزونک

وايت برد ،ويدئو 

 تورپروژک

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ+ 

کوييز +آزمون ميان 

 ترم و  پايان ترم

 يبا داروهای آنت ييآشنا

  کيكوتيسا

 

240 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

 یکتاب فارماکولوژ -

 کاتزونگ

 یفارماکولوژ کتاب -

 ترور-کاتزونک

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ+ 

کوييز +آزمون ميان 

 ترم و  پايان ترم

 

داروهای شل کننده  ييآشنا

  يعضالت اسكلت

120 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

 یکتاب فارماکولوژ -

 کاتزونگ

 یفارماکولوژ کتاب -

 ترور-کاتزونک

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ+ 

ون ميان کوييز +آزم

 ترم و  پايان ترم

 

 يب آشنايي با داروهای 

 يحس کننده موضع

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

اروهای هوشبر با د ييآشنا

 يعموم

 

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

با داروهای هوشبر  ييآشنا

 يعموم

 

 

120 
 دقيقه

يش سخنراني و نما

 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 آشنايي با 

استفاده در درمان 

 نسونيپارک

 

120 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

 یکولوژفارما  کتاب -

 کاتزونگ

 یفارماکولوژ کتاب -

 ترور-کاتزونک

 

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ+ 

کوييز +آزمون ميان 

 ترم و  پايان ترم

 

با داروهای ضد  ييآشنا

 تشنج
 

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

با داروهای ضد  ييآشنا

 تشنج

120 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

 یفارماکولوژ  کتاب -

 کاتزونگ

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

اسخ+ پرسش و پ
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 یفارماکولوژ کتاب - 

 ترور-کاتزونک

کوييز +آزمون ميان 

 ترم و  پايان ترم

 

 یبا ضد درد ها ييآشنا

 ستيو آنتاگون یديوئياوپ

 ها

240 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

 یفارماکولوژ  کتاب -

 کاتزونگ

 یفارماکولوژ کتاب -

 ترور-کاتزونک

 

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ+ 

کوييز +آزمون ميان 

 و  پايان ترم ترم

انواع آنتي آشنايي با 

 بيوتيک ها

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

آشنايي با انواع آنتي 

 ابيوتيک ه

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

آشنايي با داروهای ضد 

 قارچ

120 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

 یولوژفارماک  کتاب -

 کاتزونگ

 یفارماکولوژ کتاب -

 ترور-کاتزونک

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ+ 

کوييز +آزمون ميان 

 ترم و  پايان ترم

آشنايي با داروهای ضد 

 انگل

120 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

 یفارماکولوژ  کتاب -

 کاتزونگ

 یفارماکولوژ کتاب -

 ترور-کاتزونک

ت برد ،ويدئو واي

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ+ 

کوييز +آزمون ميان 

 ترم و  پايان ترم

آشنايي با داروهای مورد 

-استفاده در احيای قلبي

 ريوی

120 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

 یفارماکولوژ  کتاب -

 کاتزونگ

 یفارماکولوژ کتاب -

 ترور-کاتزونک

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

ليت کالسي+ فعا

پرسش و پاسخ+ 

کوييز +آزمون ميان 

 ترم و  پايان ترم

آشنايي با داروهای مورد 

-استفاده در احيای قلبي

 ريوی

120 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

 یفارماکولوژ  کتاب -

 کاتزونگ

 یفارماکولوژ کتاب -

 ترور-کاتزونک

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ+ 

وييز +آزمون ميان ک

 ترم و  پايان ترم

آشنايي با داروهای مورد 

 استفاده در زنان و مامايي

180 
 دقيقه

سخنراني و نمايش 

 اساليد

 یفارماکولوژ  کتاب -

 کاتزونگ

 یفارماکولوژ کتاب -

 ترور-کاتزونک

وايت برد ،ويدئو 

 پروژکتور

فعاليت کالسي+ 

پرسش و پاسخ+ 

کوييز +آزمون ميان 

 ان ترمترم و  پاي
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  منابع درسي :

 مطالب ارائه شده در کالس 

  Katzung 2012کتاب التین فارماکولوژی 

 ترور-کتاب فارماکولوژی کاتزونک

 

 :نحوه ارزشيابی 

 :و عملیارزشيابی تئوری 

 و فعاليت کالسی ، کوييزپايان ترمميان ترم، آزمون 

 

  :نحوه محاسبه نمره کل درس 

 نمره2: ،حضور وغیاب کوییز ،ارائه تحقیقر مباحث کالسی، شرکت دفعالیت کالسی شامل 

 9آزمون میان ترم: 

  نمره 9 آزمون 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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 داروشناسي اختصاصي فرم طرح درس روزانه  

 رستاریدانشکده پ

 داروشناسی اختصاصی عنوان درس: 

کلیات فارماکولوژی داروهای موضوع درس: 

 CNSموثر بر 

 واحد هستعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه هوشبریمخاطب: گروه و رشته

 94-95 یم سال اول ن سال تحصیلی:

 

 نفر تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 اصول پایه داروشناسی  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

  رح دهد.را ش ییهای دارو رندهیانواع گو  ییهای دارو رندهیگ

 شناختی

 پاسخ غلظت دارو و نیب یارتباط كم

 یدرمان

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

 های  سمیمکان ریساو  ینسب ستیآگون، ریناپذ و برگشت یرقابت

 را شرح دهد. ییدارو سمینتاگونآ

 شناختی

بر  كه ییها ندهریاثر گ سمیمکان، یهای داخل سلول 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 رسااهیم فارماكولوژی و زیر شاخ های آن، تعریف فارماكودینامیک، مفدر پایان دانشجو باید بتواند 

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

 زمان:

 دقیقه10

 زمان: زینه ای و پایان ترم به صورت پرسش های چهارگ میان ترم و پرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبیارزشیابی: 
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 دقیقه تشریحی 
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 داروشناسي اختصاصي فرم طرح درس روزانه 

 دانشکده پزشکي

 داروشناسی اختصاصی عنوان درس: 

رد استفاده در زنان و داروهای موموضوع درس: 

 زایمان

 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 

 اصول پایه داروشناسی   پیش نیاز:

 با انواع داروهای موثر بر بافت رحم و مورد استفاده در زنان انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 هحیط

 مورد نظر 

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

 هر دسته را شرح دهد.

 شناختی

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

كسی اكلیه داروهای منقبض كننده بافت رحم شامل و احتیاطات   مصرف

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

 شناختی

نع وارد مم ، یعوارض جانبفارماكوكنتیک،  ،ینیاثر، كاربرد بال سمیمکان 40 داروهای شل كننده بافت رحم

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

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

  ... را شرح دهد PGتوسین، مهاركننده تولید 

 شناختی

ده استفا داروهای مورد یو عوارض جانب ینیبال كاربردهای اثر،  سمیمکان 10 درمان پرا اكالمشی

 را شرح دهد. در پره اكالمشی

 

 شناختی

 : سخنرانی، پرسش و پاسخهای تدریسروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

موثر بر  ع داروهاییی انوامکانیسم اثر، فارماكوكنتیک، عوارض جانبی، كاربرد بالینی و تداخالت دارودر پایان دانشجو باید 

 را شرح دهد. بافت رحم 

 زمان:

 قهدقی10

 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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 داروشناسي اختصاصي فرم طرح درس روزانه 

 دانشکده پزشکي

 داروشناسی اختصاصی عنوان درس: 

واب خ -داروهای آرامبخشموضوع درس: 

 آور

 حدسه واتعداد 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 

 اصول پایه داروشناسی  پیش نیاز:

 حاالت اضطرابیداروهای مورد استفاده در درمان اختالالت خواب و با  انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 داروهای آرام هیفارماكولوژی پا

 خواب آور-بخش

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

 ریاو س ها توراتیبارب ها، نیازپیعمل بنزود سمیمکانهر دسته دارویی، 

 به یك اصول پایه داروشناسیو  یروان یتحمل، وابستگ ، دیداروهای جد

را  ها نیازپیای بنزوده ستیآنتاگون ،خواب آور-داروهای آرامبخش

 شرح دهد.

 شناختی

 ینیبال یفارماكولوژی و سم شناس

 واب آورخ-آرام بخش داروهای

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

 تداخالتو  میمستق یاثرات سم،  درمان اختالالت خواب، یاضطراب

 آن ها را شرح دهد. ییدارو

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

 و عوارض جانبی کانیسم آثر آنها ، اندیکاسیون،خواب آور، م -های آرام بخشدر پایان دانشجو باید بتواند انواع دارو

 عالیم مسمومیت با این داروها را بیان كند.

 زمان:

 دقیقه10

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

 دقیقه
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 داروشناسي اختصاصي روزانه فرم طرح درس 

 پرستاریدانشکده 

 داروشناسی اختصاصی عنوان درس: 

 داروهای ضد تشنجموضوع درس: 

 سه واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 240مدت زمان جلسه: 

 گروه هوشبریمخاطب: گروه و رشته

 94-95 نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 اصول پایه داروشناسی  پیش نیاز:

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

 عوارض جانبی و تداخالت دارویی هر دسته دارویی

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 بتواند دانشجو باید

 حیطه

 مورد نظر 

ک یهر  صرع پارشیال و انواع آن، صرع ژنرالیژه و انواع آن و مشخصات 20 انواع بیماری های صرع 

 . را به طور مختصر شرح دهد

 شناختی

 داروهای هیازفارماكولوژی پا یاتیكل

 ضد تشنج

داروهای ضد  ییایمیساختار ش، و توسعه داروهای ضد تشنج یطراح 20

 آن ها را شرح دهد. کینتیفارماكوك و  تشنج

 شناختی

 داروهای مورد استفاده در تشنج

 کیكلون-کیوتون الیپارش

 ،کینتیفارماكوك ،ینیبال كاربرد عمل، سمیمکان ،ییایمیساختار ش 100

 ،نیكاربامازپ ن،یتوئ یفن داروهای: تیو مسموم ییدارو  تداخالت

 د،یامزالكو ن،یگاباپنت ن،یژیالموتر ن،یگاباتریدون،ویمیریپ تال،یفنوبارب

 را شرح دهد. راماتیتوپ و نیاگابیت استام،ریتلو

 شناختی

مختلف  داروهای مورد استفاده درانواع

 زهیتشنج های ژنرال

 داخالتت ک،ینتیفارماكوك ،ینیبال مصرف اثر، سمیمکان ،ییایمیساختار ش 30

ا ر کیدوالپروئیاس و دیاتوسوكسما داروهای: یوعوارض جانب ییدارو

 شرح دهد.

 شناختی

 درمان داروهای مورد استفاده در ریسا

 صرع 

: دیالماستازو ، های مصرف تیمحدود و کینتیها: فارماكوك نیازپیبنزود 20

 دهد حیتوضدر درمان صرع  مصرف زانیاثر و م سمیمکان

 شناختی

سم  ژهیجنبه های و، صرع در انواع مختلف یاستراتژی های درمان 30 ضدتشنج داروهای ینیفارماكولوژی بال

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

 را توضیح دهد. از حد شیعوارض مصرف ب

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 



 12 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

انیسم عمل مک، ع صرعداروهای مورد استفاده در انوا، انواع بیماری صرع و مشخصات هر یکدانشجو باید بتواند در پایان 

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

 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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 داروشناسي اختصاصي فرم طرح درس روزانه 

 رستاریدانشکده پ

 داروشناسی اختصاصی عنوان درس: 

 هوشبر عمومیداروهای موضوع درس: 

 سه واحدتعداد واحد:  

 دقیقه 240مدت زمان جلسه: 

 گروه هوشبریمخاطب: گروه و رشته

 94-95 نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 اصول پایه داروشناسی  پیش نیاز:

 با داروهای مورد استفاده در ایجاد بی هوشی  انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 و انواع یهوشیب از مراحل یاتیكل

 یداروهای هوشبر عموم مختلف

 

 و یجراح یهوش ی،بیکیتحر دردی، یشامل: مرحله ب یهوشیمراحل ب 40

 و یاستنشاق دی،یور یهوشیداروهای ب، بصل النخاع فیتضع مرحله

 م اثرانیسو مک متعادل یهوشیب در ییاز هر دو دسته دارو یبیترك استفاده

 هوشبر های عمومی را شرح دهد.

 ناختیش

 داروهای ینیو بال هیفارماكولوژی پا

 یاستنشاق هوشبر

 درهوای ت،غلظتی)حاللبدن در عیجذب و توزشامل  کینتیفارماكوك  85

(، دییور-یانیشر یغلظت انیگراد وی،یخون ر انیجر ،یشش هیتهو دم،

، فاثرات بر روی ارگان های مختل، کینامیفارماكود،  دفع از بدن

شبر داروهای هو ینیكاربردهای بالد ومزمن و ، سمیت حایعوارض جانب

 استنشاقی را شرح دهد.

 شناختی

 داروهای ینیو بال هیفارماكولوژی پا

 دییداخل ور هوشبر

 ،ختلفماثرات بر روی ارگان های  ک،یینتی، فارماكوك کینامیارماكودف 85

 ، ها تتورایبارب تداخالت دارویی ،ینیبال یفارماكولوژ ،یعوارض جانب

 و داتیاتوم ، پروپوفول، دییوئیداروهای ضد درد اپ ، ها نیازپیبنزود

 دهد حیوضبه عنوان هوشبرهای وریدی ت نیداروی كتام

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

ثر بر اعضاء ، اینامیکارماكودف  نماید. اروهای بیهوش كننده را بیان، انواع دمراحل مختلف بیهوشیبتواند   در پایان دانشجو باید

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

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:  تشریحی  وصورت پرسش های چهارگزینه ای پرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی پایان ترم به ارزشیابی: 
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 داروشناسي اختصاصي فرم طرح درس روزانه 

 رستاریدانشکده پ

 داروشناسی اختصاصی عنوان درس: 

 بی حس کننده های موضعیموضوع درس: 

 سه واحدواحد:  

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه هوشبریمخاطب: گروه و رشته

 94-95 سال اول نیم  سال تحصیلی:

 

 نفر تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 اصول پایه داروشناسی   پیش نیاز:

   با داروهای مورد استفاده در ایجاد بی حسی موضعی  انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 شناختی را بشناسد. یحس یب تیوضع و  درد امینحوه انتقال پ 15 یموضع یحس یاز ب یاتیكل

 حس یداروهای ب هیفارماكولوژی پا

 یكننده موضع

، کینتیفارماكوكبی حس كننده های موضعی،  ییایمیطبقه بندی ش 55

 ملکردی، اثراتع-های ساختاری یژگیو، کینامیفارماكود

 را ریپذ کیغشاهای تحر گرید ات بر رویبرروی اعصاب، اثر یجانب

 شرح دهد. 

 شناختی

 حس یداروهای ب ینیفارماكولوژی بال

 یكننده موضع

 تیممركزی، س اعصاب اثرات بر دستگاه، یعوارض جانب، ینیمصارف بال 40

و  کیرژآل های و واكنش یخون ،یعروق-یقلب اثرات ،ینورون میمستق

 موضعی را توضیح دهد.بی حس كننده های ی درمان عوارض جانب

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

 و ارض جانبیثر، عودر پایان دانشجو باید بتواند تقسیم بندی داروهای بی حس كننده موضعی، فارماكوكنتیک، مکانیسم ا

 كاربرد بالینی این داروها را توضیح دهد. 

 زمان:

 دقیقه10

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

 رستاریدانشکده پ

 داروشناسی اختصاصی عنوان درس: 

 داروهای شل کننده عضالنیضوع درس: مو

 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 

 اصول پایه داروشناسی  پیش نیاز:

 ضالنی و داروهای اسپاسمولیتیک  ع-انواع داروهای بلوک كننده عصبیبا  انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 عضالت از داروهای شل كننده یاتیكل

 یاسکلت

و  یكننده عضالت اسکلت شل داروهای یتوسعه و طراح خچهیتار 20

 .شرح دهد رای عضالن -یصبانتقال ع سمیمکان

 شناختی

 یعضالن-یعصب كننده داروهای بلوک

 غیر پالریزان

  ،یروقع-یاثرات قلب ل،عم سمیمکان، کینتیفارماكوك ، ییایمیساختار ش 20

غیر  یعضالن-یعصب كننده بلوک ییتداخالت داروو  یعوارض جانب

 را شرح دهد . پالریزان

 شناختی

  ینعضال-یعصب كننده داروهای بلوک

 پالریزان

  ،یروقع-یاثرات قلب ل،عم سمیمکان، کینتیفارماكوك ، ییایمیساختار ش 20

 یعضالن-یعصب كننده بلوک ییتداخالت داروو  یعوارض جانب

 را شرح دهد . پالریزان

 شناختی

 بلوک داروهای ینیفارماكولوژی بال

 یعضالن-یكننده عصب

 یضالنع-یعصب روی پاسخ بر هایماریسن و ب ریتاث ،ینیكاربردهای بال 20

 د.را شرح ده زانیردپالریغ رگرداندن عمل بلوک كننده هایو نحوه 

 شناختی

 داروهای ینیو بال هیفارماكولوژی پا

 كننده اسپاسم برطرف

اع انو  و موارد منع مصرف ، كاربرد بالینییجانب عوارض ،راث سمیمکان 30

 اروهاید، نیدیزانیت ، باكلوفن ، ازپامید داروهای اسپاسمولیتیک شامل

 لندانترو ،كنند یمركزی عمل م یعصب دستگاه قیضداسپاسم كه از طر

 را شرح دهد. 

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

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

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

 زمان:

 دقیقه10
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 را شرح دهد.  كننده عضالنی

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

 دقیقه

 



 18 

 

 

 داروشناسي اختصاصي فرم طرح درس روزانه 

 رستاریدانشکده پ

 داروشناسی اختصاصی عنوان درس: 

 کنترل دارویی پارکینسونیسمموضوع درس: 

 واحد سهتعداد واحد: 

 یقهدق 120مدت زمان جلسه: 

 هوشبریگروه مخاطب: گروه و رشته

 94-95 نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 اصول پایه داروشناسی  پیش نیاز:

 با انواع داروهای مورد استفاده در درمان پاركینسون انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 رئوس مطالب

قیق
ه د

ن ب
زما

 ه

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

بیماری  اصول پایه داروشناسی پاتو

 پاركینسون

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

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

 رح دهد.دارویی و موارد منع مصرف را ش

 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

  رض جانبی و موارد منع مصرف آن ها را شرح دهد.عوا

 

 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

را  نسونارض جانبی آنتی كولینرژیکها دردرمان پاركیمکانیسم اثر ، عو 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

 شناختیمکانیسم اثر، فارماكوكنتیک، عوارض جانبی و موارد منع مصرف  10 آمانتادین
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 آمانتادین را شرح دهد.

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

ینسون، پارك مارییر در بموث ییگروههای دارو، بصورت مختصر پاركینسون مارییب ولوژییزیپاتوفدر پایان دانشجو باید بتواند 

 و موارد منع مصرف هر دسته دارویی را شرح دهد.  یعوارض جانب، فارماكودینامیک، فارماكوكنتیک

 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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 داروشناسي اختصاصي فرم طرح درس روزانه 

 ستاریردانشکده پ

 داروشناسی اختصاصی عنوان درس: 

 داروهای آنتی سایكوتیک و لیتیمموضوع 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 

 پایه داروشناسی  اصول پیش نیاز:

 با انواع داروهای مورد استفاده در درمان سایکوز و اختالالت دوقطبی انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 ضد داروهای خچهیبطور اختصار تار

مورد  در های مختلف هیجنون و فرض

  یزوفرنیاسک

 ،دیدداروهای ج یو طراح توسعه بر روی نیو كلرپروماز نیرزرپ ریاثت 20

و  نیدوپام هیفرض ،نیسروتون هیفرض طبیعت سایکوز و اسکیزوفرنی، 

 را شرح دهد. گلوتامات هیفرض

 شناختی

 داروهای ضد هیفارماكولوژی پا

 کوزیسا

، کینتیفارماكوك ، کوزیسا داروهای ضد ییایمیطبقه بندی ش 25

 و ینیهای دوپام رندهیک،گینرژیدوپام های ستمی:سکینامیفارماكود

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

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

 شناختی

 داروهای ضد ینیفارماكولوژی بال

 کوزیسا

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

  را شرح دهد. ییتداخالت داروو  یعوارض جانب  کوز،یسا

 

 شناختی

  و ییاروتداخالت د، ینیكاربردهای بال ، عمل سمیمکان، کینتیماكوكرفا  25 میتیل ینیو بال هیفارماكولوژی پا

  لیتیم را شرح دهد. یعوارض جانب

 

 شناختی

 داروهای مورد مصرف در ریسا

 یدو قطب التاختال

، دیاس کیوالپروئ فواید درمانی، مکانیسم اثر و عوارض جانبی 15

ت تالالن اخرا در درماو... نیژیداروها مانند الموتر ریساو  نیكاربامازپ

  دوقطبی شرح دهد.

 

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 یت بردو كامپیوتر، وا power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 
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 گیری:بندی و نتیجهجمع

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

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

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

 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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 داروشناسي اختصاصي فرم طرح درس روزانه 

 رستاریدانشکده پ

 داروشناسی اختصاصی عنوان درس: 

 داروهای ضد افسردگیموضوع 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:

 ریرستادانشكده پ 

 اصول پایه داروشناسی  پیش نیاز:

 با انواع داروهای مورد استفاده در درمان افسردگی انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

ر د مختلف های هیو فرض یردگافس ضد داروهای خچهیبطور اختصار تار 15 افسردگی اصول پایه داروشناسی پاتو

 .كند انیرا ب یمورد افسردگ

 شناختی

مهاركننده های انتخابی بازجذب 

 سروتونین

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

 اوردوز وتداخالت دارویی را شرح دهد.

 شناختی

 الیمم اثر، كاربرد بالینی، عوارض جانبی، عفارماكوكنتیک، مکانیس 20 ضد افسردگی های سه حلقه ای  

 اوردوز وتداخالت دارویی را شرح دهد.

 

 شناختی

مهاركننده های انتخابی بازجذب 

 وراپی نفرینن -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 2HT-5 15ای آنتاگونیست ه

 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:و نتیجهبندی جمع

انواع  ییاوردوز وتداخالت دارو میعال ،یعوارض جانب ،ینیاثر، كاربرد بال سمیمکان ک،یفارماكوكنتدر پایان دانشجو باید بتواند 

 زمان:

 دقیقه10
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و ضد افسردگی های 2HT-5، آنتاگونیست های MAOIها، SNRIها، SSRIها، TCAداروهای ضد افسردگی شامل 

 د. چهارحلقه ای و تک حلقه ای را شرح ده

 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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 داروشناسي اختصاصي فرم طرح درس روزانه 

 رستاریدانشکده پ

 داروشناسی اختصاصی عنوان درس: 

ضد دردهای اوپیوئیدی و موضوع درس: 

 نتاگونیست هاآ

 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 

 اصول پایه داروشناسی  پیش نیاز:

 اهپیوئیدی و آنتاگونیست های اوپیوئیدی و كاربرد آن با انواع داروهای او انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 و  دیو طبقه بن ییایمیساختار ش، دییوئیاپ و منشا داروهای خچهیتار 15 دییداروهای اپوئ اتیكل

 را شرح دهد. درون زا دییوئیاپ دهاییپپت

 یشناخت

 درد داروهای ضد هیفارماكولوژی پا

 دییوئیاپ

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

 را شرح دهد. ارگان های مختلف درشان تااثر

 شناختی

 درد داروهای ضد ینیفارماكولوژی بال

 دییوئیاپ

 ییاروتداخالت دو  و عوارض ناخواسته تیمسمومكاربردهای بالینی،  30

  داروهای ضد درد اوپیوئیدی را شرح دهد.

 

 شناختی

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

 ک،ینتیكوكفارماو  ضدسرفه ها، فراورده های ستیآنتاگون-ستیآگون

شرح  را دییوئیهای اپ ستیآنتاگون ینیبال كاربرد و کینامیفارماكود

  دهد.

 

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

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

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

 آنتاگونیست های اوپیوئیدی را بیان كند.

 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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 دقیقه
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 داروشناسي اختصاصي فرم طرح درس روزانه 

 رستاریدانشکده پ

 داروشناسی اختصاصی عنوان درس: 

داروهای مورد استفاده در احیای موضوع درس: 

 ریوی-قلبی

 سه واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 240مدت زمان جلسه: 

 گروه هوشبریمخاطب: گروه و رشته

 94-95 نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر فراگیران: تعداد 

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 اصول پایه داروشناسی  پیش نیاز:

 ریوی-لبیقو انتخاب مناسب دارو در ایست   CPRبا انواع داروهای مورد استفاده در  انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 نظرمورد  

رات بالینی ریوی،  تطاه -است قلبی علل شایع ریوی، -ایست قلبی 15 احیای قلبی ریوی  اتیكل

ات  حفظ حیات و اهداف دارودرمانی در ریوی ،اقدام -است قلبی

 دهد. را شرحریوی  -احیای قلبی

 شناختی

 مکانیسم اثر، كاربرد بالینی، نحوه مصرف و عوارض جانبی مصرف 15 اكسیژن 

 را شرح دهد. CPRرا در  اكسیژن

 شناختی

عوارض  دسته دارویی، شکل دارویی، مکانیسم اثر، اندیکاسیون، دوزاژ، 15 اپی نفرین

  را شرح دهد. جانبی، احتیاطات و موارد منع مصرف اپی نفرین

 

 شناختی

عوارض  دسته دارویی، شکل دارویی، مکانیسم اثر، اندیکاسیون، دوزاژ، 15 آتروپین

  یاطات و موارد منع مصرف آتروپین را شرح دهد.جانبی، احت

 

 شناختی

عوارض  دسته دارویی، شکل دارویی، مکانیسم اثر، اندیکاسیون، دوزاژ، 15 لیدوكائین 

  جانبی، احتیاطات و موارد منع مصرف لیدوكائین را شرح دهد.

 

 شناختی

ض وارعدوزاژ،  دسته دارویی، شکل دارویی، مکانیسم اثر، اندیکاسیون، 15 آدنوزین 

  جانبی، احتیاطات و موارد منع مصرف آدنوزین را شرح دهد.

 

 شناختی

عوارض  دسته دارویی، شکل دارویی، مکانیسم اثر، اندیکاسیون، دوزاژ، 15 آمیودارون 

  جانبی، احتیاطات و موارد منع مصرف آمیودارون را شرح دهد.

 شناختی
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عوارض  مکانیسم اثر، اندیکاسیون، دوزاژ،دسته دارویی، شکل دارویی،  15 دوپامین 

  جانبی، احتیاطات و موارد منع مصرف دوپامین را شرح دهد.

 

 شناختی

عوارض  دسته دارویی، شکل دارویی، مکانیسم اثر، اندیکاسیون، دوزاژ، 10 دوبوتامین 

  جانبی، احتیاطات و موارد منع مصرف دوبوتامین را شرح دهد.

 

 شناختی

عوارض  دسته دارویی، شکل دارویی، مکانیسم اثر، اندیکاسیون، دوزاژ، 10 ایزوپروترونول

  د.جانبی، احتیاطات و موارد منع مصرف ایزوپروترونول را شرح ده

 

 شناختی

عوارض  دسته دارویی، شکل دارویی، مکانیسم اثر، اندیکاسیون، دوزاژ، 15 مهاركننده كانال كلسیمی 

  هد.رح دشرف وراپامیل و دیلتیازم را جانبی، احتیاطات و موارد منع مص

 

 شناختی

عوارض  دسته دارویی، شکل دارویی، مکانیسم اثر، اندیکاسیون، دوزاژ، 15 بی كربنات سدیم 

  هد.جانبی، احتیاطات و موارد منع مصرف بی كربنات سدیم را شرح د

 

 شناختی

عوارض  یکاسیون، دوزاژ،دسته دارویی، شکل دارویی، مکانیسم اثر، اند 15 سولفات منیزیم 

  د.جانبی، احتیاطات و موارد منع مصرف سولفات منیزیم را شرح ده

 شناختی

عوارض  دسته دارویی، شکل دارویی، مکانیسم اثر، اندیکاسیون، دوزاژ، 15 پروكائین آمید 

  هد.جانبی، احتیاطات و موارد منع مصرف پروكائین آمید  را شرح د

 شناختی

عوارض  ارویی، شکل دارویی، مکانیسم اثر، اندیکاسیون، دوزاژ،دسته د 10 مورفین

  جانبی، احتیاطات و موارد منع مصرف مورفین را شرح دهد.

 شناختی

عوارض  دسته دارویی، شکل دارویی، مکانیسم اثر، اندیکاسیون، دوزاژ، 10 كلسیم كلراید

  .جانبی، احتیاطات و موارد منع مصرف كلسیم كلراید را شرح دهد

 شناختی

عوارض  دسته دارویی، شکل دارویی، مکانیسم اثر، اندیکاسیون، دوزاژ، 10 دیگوكسین

  جانبی، احتیاطات و موارد منع مصرف دیگوكسین را شرح دهد.

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:نتیجهبندی و جمع

نامیک، عوارض جانبی، ، فارماكوكنتیک، فارماكودیCPRكلیه داروهای مهم مورد استفاده در در پایان دانشجو باید بتواند 

 ان كند.ا بیتداخالت دارویی و احتیاطات هر كدام از این داروها را تداخالت دارویی و اندیکاسیون آن ها، 

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:  تشریحی  ودر حین تدریس و سؤاالت كتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه ای پرسش و پاسخ ارزشیابی: 
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 دقیقه
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 اصول پایه داروشناسيفرم طرح درس روزانه 

 دانشکده پزشکي

 اصول پایه داروشناسیعنوان درس: 

 داروهای ضد قارچ و ضد کرمموضوع درس: 

 سه واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 240مدت زمان جلسه: 

 گروه هوشبریمخاطب: گروه و رشته

 94-95 نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 پرستاریدانشكده  

 فیزیولوژی پیش نیاز:

 با انواع مورد استفاده در درمان عفونت های قارچی و عفونت های كرمی انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 رئوس مطالب

ن ب
زما

یقه
 دق

ه
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 وهایعفونت های قارچی، ساختار غشاء سلولی قارچ و تقسیم بندی دار 20 كلیات داروهای ضد قارچ 

 ضد قارچ را شرح دهد.

 شناختی

 ربرد، مکانیسم عمل و مقاومت، فعالیت ضد قارچی، كاکینتیفارماكوك 20 آمفوتریسین

 را شرح دهد. عوارض جانبی آمفوتریسین بالینی و 

 شناختی

 ربرد، مکانیسم عمل و مقاومت، فعالیت ضد قارچی، كاکینتیفارماكوك 15 فلوسیتوزین

 را شرح دهد. بالینی و عوارض جانبی فلوسیتوزین

 شناختی

 عالیتف، مکانیسم عمل و مقاومت، کینتیفارماكوكتقسیم بندی آزولها،  25 آزول ها

 را شرح دهد. اربرد بالینی و عوارض جانبی آن هاضد قارچی، ك

 شناختی

 ربرد، مکانیسم عمل و مقاومت، فعالیت ضد قارچی، كاکینتیفارماكوك 20 اكینوكاندین ها

 را شرح دهد. بالینی و عوارض جانبی این دسته

 شناختی

داروهای ضد قارچی سیستمیک 

خوراكی جهت عفونت های مخاطی 

 پوستی

 وینی ، مکانیسم عمل ، فعالیت ضد قارچی، كاربرد بالکینتیفارماكوك 10

 را شرح دهد. عوارض جانبی گریزوفولوین و نربینافین

 شناختی

 نی و، مکانیسم عمل، فعالیت ضد قارچی، كاربرد بالیکینتیفارماكوك 10 ضد قارچ موضعی

 را شرح دهد. عوارض جانبی نیستاتین

 شناختی

 و ینیلاثر ،كاربردهای با سمیمکان ک،ینتیفارماكوك ،ییایمیار شساخت 55 داروهای موثر بر نماتودها

 ، بندازولم، نیورمکتیا ، نیكارباماز لیدی ات ، آلبندازول یجانب عوارض

 را شرح دهد. ابندازولیتو  پاموآت رانتلیپ، نیپرازیپ

 شناختی

 شناختی و ینیاثر ،كاربردهای بال سمیانمک ک،ینتیفارماكوك ،ییایمیساختار ش 35 )فلو كها( داروهای موثر بر ترماتودها
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را  نیکیاكسامنو  فوناتیمتر ، ونولیت یب ، پرازی كوانتل یجانب عوارض

 شرح دهد.

های  داروهای موثر بر سستودها)كرم

 نواری(

 و ینیلاثر ،كاربردهای با سمیمکان ک،ینتیفارماكوك ،ییایمیساختار ش 20

 شرح دهد. را دیتازوكسانینو دیکلوزامین یجانب عوارض

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

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

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

 زمان:

 دقیقه10

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

 دقیقه

 



 31 

 

 

 داروشناسيفرم طرح درس روزانه 

 دانشکده پرستاری

 داروشناسیعنوان درس: 

بتاالکتام ها و سایر آنتی بیوتیک ع درس: موضو

 های فعال علیه دیواره و غشای سلولی

 سه واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه اتاق عملمخاطب: گروه و رشته

 94-95نیم سال دوم   سال تحصیلی:

 

 نفر 17تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 آلی، بیوشیمیپیش نیاز: شیمی 

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

 ها 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

ولی  ه سلنواع تقسیم بندی آنتی بیوتیک ها و ساختار دیورا،  اخچهیتار 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 لوكوکیافاست 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 تیلفعا  (های نسل سوم نیسفالوسپور(، ینیمصارف بال

 )ارمهای نسل چه نیسفالوسپور(، ینیبال كاربردهای و کینتیفارماكوك

 ( ونیلیس یمقاوم به مت های لوكوکیهای موثر بر استاف نیسفالوسپور

  را شرح دهد. ها نیسفالوسپور یعوارض جانب

 

 شناختی

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

 را شرح دهد. كارباپنم ها و  مهاركننده های بتاالكتاماز

 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
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 ای وارهید داروهای موثر بر ریاس

 هایباكتر یغشاسلول

 دهایكاربر ک،ینتیفارماكوك ،ییایضدباكتر تیفعال ،های عمل سمیمکان 10

و  نیتراسیباس ، نیسیفسفوما، نیسیداپتوما یو عوارض جانب ینیبال

 را شرح دهد. نیکلوسریس

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointئوپرژكتور و وسایل آموزشی: وید

 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،  

 ند.كبیان  هر دسته را یجانبو عوارض  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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 داروشناسيفرم طرح درس روزانه 

 رستاریدانشکده پ

 داروشناسیعنوان درس: 

 دها،یرولها، ماک نیكلیتتراسموضوع درس: 

  كلیو کلرامفن نیسیندامایکلآمینوگلیكوزیدها، 

 سه واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه اتاق عملمخاطب: گروه و رشته

 94-95نیم سال دوم   سال تحصیلی:

 

 نفر 17 تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 پیش نیاز: شیمی آلی، بیوشیمی

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

 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 نیکلیاتتراس

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 ینیی بالكاربردها، کینتیفارماكوك

 شناختی

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

 كلیندامایسین را شرح دهد. یوارض جانبو ع ینیكاربردهای بال

 

 شناختی

، کیتنیماكوكارف ، 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 تیفعالها،  خصوصیات كلی آمینوگلیکوزید 30 آمینوگلیکوزیدها 

ن آ یانبوارض جو ع ینیكاربردهای بال، کینتیفارماكوك ، ییمقاومت دارو

 ها را شرح دهد.

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش



 34 

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

های عمل  سمیانمکیایی،  باكتر انشجو باید بتواند بتواند دسته بندی كلیه آنتی بیوتیک های موثر برسنتز پروتئین هایدر پایان د

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

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:   تشریحی ور حین تدریس و سؤاالت كتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه ای پرسش و پاسخ دارزشیابی: 

 دقیقه

 
 


