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

 

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

 یش نیاز:پ    یو کارآموز عملی د:نوع واح     2 تعداد واحد:  فارماکولوژی در تحقیق های روشنام درس: 

 گروه فارماکولوژی مکان برگزاري:        :زمان برگزاري كالس

ترتیب حروف  )به مدرسین      اخوانمازيار محمد دکتر  مسئول درس:  تعداد دانشجویان:

حیمی رپروانه دکتر جعفری ثابت، مجید دکتر  اخوان، مازيار محمد دکتر ابراهیمی، احمد دکتر الفبا(:

کتر دمتولیان، منیژه کیهانفر، دکتر فريبرز شفیعی، دکتر معصومه دکتر شريفی، یمحمد علدکتر مقدم، 

  .هورمندمحمود دکتر وهاب زاده، گالره 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

آزمهایش  معرفهی بهه فارماكولوژي كه در دو واحد تحت عنوان عملی و كارآموزي ارائه می شود روش هاي تحقیق در

ر رشههه پژوهش در هه .می پردازدهاي فارماكولوژي  در پژوهشتحقیقاتی  نوینروش هاي سیک و كال كاربردپرهاي 

د و كننه ییر مهیاي به عنوان یک موضوع در حال تغییر و تحول نیاز به آشنایی با روش هایی دارد كه هر چند گاه تغ

ایهه پجربی و علوم توه رشهه هاي علوم كه فارماكولوژي در زیر گر با توجه به ایندرجه اهمیت آنها كم و زیاد میشود. 

وده بهشهوند تجربهی  هایی كه در این دوره آموزش داده می روش ویی دسهه بندي میشود طبیعی استپزشکی و دار

یک آزمهایش ههاي كالسه روش ههاي تحقیهق در فارمهاكولوژي  در درس یعنی با آزمایش و تجربه در گیهر هسههند.

وكچهه خوي بافت هاي مجزاي حیوانها  آزمایشههاهی نریهر مهوش یهحرایی و فارماكولوژي مانند نحوه مطالعه بر ر

ی )مانند همچنین روش هاي بررسی سلولی )مانند كشت سلولی(  مولکول می شود.داده  آموزشهندي به دانشجویان 

 ( به دانشجویان آموزش داده می شود. HPLC( و دسههاهی )مانند PCRوسهرن بالن و 
 

 د()لطفا شرح دهیهدف کلی: 

بی مناسب یک روش تجر یافهنبه منرور  مخهلفابزارهاي تحقیقاتی  و با روش هاي آزمایشهاهیدانشجویان  آشنایی

 فارماكولوژي.در  سواال  علمی پاسخ بهبراي بدست آوردن 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
ن می امه را نشاو محورهاي ایلی برناست اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  نسبت به كه است هدف كلی به اجزاي تخصصی شکسهنمنرور)

 (.اندفهاري كه در واقع همان اهداف راست  ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اخهصایی اهداف بینابینی دهد.

اي ا و اسیدهه پروتئینعمومی و اخهصایی ها و چهونهی اندازه گیري  آشنایی دانشجویان با ابزار و روش -الف

 نوكلئیک در نمونه ها.

ل مهصلوژیک بیو یا اندازه گیري میزان اثر مواد مخهلف شیمیایی و هاي پایه آشنایی دانشجویان با برخی روش -ب

 رسپهورها از طریق تغییر  عملکرد بافت هاي ایزوله. شونده به

 .اي سلولهاي درون سلولی و غش ه  اندامکي سلول مثل هسهاشنایی دانشجویان با چهونهی جداسازي اجزآ -ج

 .آشنایی با نحوه بررسی تاثیر داروها در محیط كشت سلول -د

 .(HPLC مانند)آشنایی با روش هاي جدا سازي و تخلیص تركیبا  شیمیایی و بیولوژیک  -ه
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 چهونهی كار یحیح و اخالقی بر اساس مقررا  با حیوانا  آزمایشهاهی. -و

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ  سخنرانی برنامه ریزي شده  سخنرانی

 (TBLیادگیري مبهنی بر تیم)  (PBLیادگیري مبهنی بر حل مسئله) بحث گروهی
 

  :)لطفاً نام ببرید( سایر موارد

ایهن  آموزش در از ایلیبخش   مسئله علمی طرح شده یافهن نهایج مورد انهرار برايو در آزمایشهاه كار عملی انجام 

 باشد. درس می
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 .ها در تمام كالسشركت  -الف

 انجام آزمایش هاي آموزش داده شده در هر جلسه به طور مسهقل. -ب

 نهارش یک گزارش كار در پایان هر جلسه.  -ج

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   پروژكهور اسالید  خهه و گچت   وایت برد

 ابزارهاي آزمایشهاهی موجود در گروه فارماكولوژي :ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درید ------آزمون پایان ترم   نمره درید ------آزمون میان ترم 

 نمره درید -----شركت فعال در كالس     نمره درید -----انجام تکالیف 

 درید نمره 100ارزیابی گزارش كار دانشجویان  ببرید(: ناماً لطف)سایر موارد 

 

 نوع آزمون

  غلط -یحیح جور كردنی          ايچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

 ارزیابی گزارش كار دانشجویان :)لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :ابع انگلیسیمن -

 چاپی 

Schwartz A. Methods in Pharmacology.  Appleton-Century-Croft. 

Meredith Corporation. New York. 
 اينترنتی 

 منابع فارسی:

 چاپی 
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 اينترنتی 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

1 Volume measurement دكهر اخوان 

2 Titration دكهر اخوان 

3 Partition coefficient دكهر اخوان 

4 Cell fractionation دكهر اخوان 

5 Spectrophotometry  مهولیاندكهر 

 دكهر اخوان-دكهر ابراهیمی واكنش آنزیمی 6

 دكهر اخوان خالص سازي پروتئین 7

8 Electrophoresis دكهراخوان-دكهر وهاب زاده 

9 Western Blotting  شریفیدكهر 

 دكهر كیهانفر روشهاي عملی در مهابولیزم داروئی 10

11   Simulationدكهر مهولیان فارماكوكینهیک 
 دكهر هورمند كشت سلول 12

 دكهر مهولیان  HPLCكروماتوگرافی با كاركرد عالی 13

ده لئوم خوكچه هندي )بررسی آنهاگونیسم آتروپین بر روي گیرنای 14

 موسکارینی( 

 دكهر اخوان-هیمیدكهر ابرا

 دكهر شفیعی دهلیز موش یحرایی 15

 دكهر شفیعی شبیه سازي كامپیوتري فشار خون و پهانسیل عمل قلب 16

 دكهر رحیمی مقدم DNAاسهخراج  17

18 PCR دكهر رحیمی مقدم 

 دكهر شفیعی رحم موش یحرایی 19

 دكهر شفیعی آئور  موش یحرایی 20

 دكهر شفیعی فشار خون موش 21

 دكهر جعفري ثابت كار با حیوانا  آزمایشهاهی 22
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	 اينترنتي



