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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 رشته تغذيه PhD حصیلی:ت یرشتهو مقطع     فارماکولوژی گروه آموزشی:       پزشکی دانشکده:

  یش نیاز:پ  نظری د:نوع واح  2 تعداد واحد: فارماکولوژی پیشرفته سیستم اعصاب نام درس:

 گروه فارماکولوژی مکان برگزاري:   -------- :ساعت  -------:رگزاري كالس: روززمان ب

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: دکتر مجید جعفری ثابت مسئول درس:  تعداد دانشجویان:

 ،دکتر فريبرز کیهانفر، دکتر پروانه رحیمی مقدم، دکتر احمد ابراهیمی، دکتر مجید جعفری ثابت

 منددکتر محمود هور 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 ا وهادرماان نن اده درداروهاي مورد استفو نوروبیولوژي اعتیاد  ،نورودژنراتیوفیزیوپاتولوژي بیماري هاي این دوره در 

اه از دیادگ ماورد اساتفاده اارار مای گیرناد،بیمااري هااي سیساتص ع ابی  ساایر درمان همچنین داروهایی كه در

اء ساوول یرنده، اجزگنحوه ات ال دارو به زیع، متابولیسص و دفع داروها( و فارماكوینامیکی )فارماكوكینتیکی )جذب، تو

ینی نن هاا اربرد باال( و ككه در اثر این ات ال تغییر فعالیت یا ساختار می دهند و واایع بیوشمیایی بعد از این ات ال

 د.نرار می گیرمورد بحث ا )موارد استفاده، عوارض جانبی، تداخالت دارویی و ... (

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

اي یر بیمااري هاو ساا و همچنین نوروبیولوژي اعتیااد نورودژنراتیوفیزیوپاتولوژي بیماري هاي  نشنایی دانشجویان با

یمااري رمان ایان بسیستص ع بی و نیز نشنایی با فارماكودینامی، فارماكوكینتیک و كاربرد بالینی داروهاي موثر در د

 ها.

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:داف اه
ن می امه را نشاو محورهاي اصوی برناست نسبت به اهداف كوی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كوی به اجزاي تخ  ی شکستنمنظور)

 (.اندتاري ان اهداف رفكه در وااع هماست  ویژه تري به نام اهدافاابل تقسیص شدن به اجزاي اخت اصی اهداف بینابینی دهد.

 انوروترانسمیتره و  ع بی پیام انتقال هاي مکانیسص نشنایی با -1

 نور خواب و اضطراب ضد ،تشنج ضد ،جنون ضد داروهاي نشنایی با -2

 رفتاري اختالالت و افسردگی ضد داروهاي نشنایی با -3

 موضعی هاي كننده بیحسو  عمومی هاي كننده بیهوش نشنایی با -4

 مركزي اثر با يادرده ضدنشنایی با  -5

 الکل سایکوفارماكولوژيو  اعتیاد وبیولوژيورن نشنایی با -6

  اشتها مرتبط با داروهاينشنایی با  -7

 حركتی اختالالت در م رف مورد داروهاينشنایی با  -8

 بیماري هاي نورودژنراتیو دارویی درماننشنایی با  -9

 جنسی هاي فعالیت و داروهانشنایی با  -10
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 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزي شده   سخنرانی

 (TBLیادگیري مبتنی بر تیص)  (PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئوه)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 شركت فعال در كالس

 بحث گروهی

 وسايل کمک آموزشی:  

   پروژكتور اسالید  خته و گچت  بردوایت 

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 100نزمون پایان ترم    نمره درصد ------نزمون میان ترم 

 رهنم درصد -----شركت فعال در كالس     نمره درصد -----انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غوط -صحیح جور كردنی          ايچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

- Brunton LL, Hilal-Dandan R, Knollmann BC. Goodman & Gilman's The 

Pharmacological Basis of Therapeutics. McGraw-Hill Education.  
 

 اينترنتی 

 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 
 

 اينترنتی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 مقدم رحیمی دكتر ع بی پیام انتقال هاي مکانیسص 1

 مقدم رحیمی دكتر (1) نوروترانسمیترها 2

 مقدم رحیمی دكتر (2)  نوروترانسمیترها 3

 مقدم رحیمی دكتر جنون ضد داروهاي 4

 مقدم رحیمی دكتر تشنج ضد داروهاي 5

 كیهانفر دكتر نور خواب و اضطراب ضد داروهاي 6

 كیهانفر دكتر رفتاري اختالالت و افسردگی ضد داروهاي 7

 ابراهیمی دكتر عمومی هاي كننده بیهوش 8

 ابراهیمی دكتر موضعی هاي كننده بیحس 9

 ثابت دكترجعفري مركزي اثر با دردها ضد 10

 ثابت دكترجعفري اعتیاد وبیولوژيورن 11

 ثابت دكترجعفري الکل سایکوفارماكولوژي 12

 ثابت دكترجعفري اشتهایی بی و اشتها در م رف مورد داروهاي 13

 هورمند دكتر پاركینسون دارویی درمان 14

 هورمند دكتر حركتی اختالالت در م رف مورد داروهاي 15

 هورمند دكتر نلزایمر دارویی درمان 16

 هورمند دكتر جنسی هاي فعالیت و داروها 17

 


	 اينترنتي
	 اينترنتي



