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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    نظری د:نوع واح      2 تعداد واحد:  شیمی درمانی نام درس:

 گروه فارماکولوژی مکان برگزاري:                 -------- :ساعت  -------:س: روززمان برگزاري كال

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  دکتر معصومه شفیعی مسئول درس:  تعداد دانشجویان:

کتر د علیمحمد شريفی،دکتر  پروانه رحیمی مقدم،دکتر  مجیدجعفری ثابت،دکتر  ابراهیمی، احمد دکتر

  متولیان منیژه دکتریعی، معصومه شف

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

ز تهاجم اشی اشیمی درمانی بخشی از علم فارماكولوژي است كه در باره داروهاي موثر در درمان بیماري هاي ن

وه كند. عال حث میبعوامل پاتوژن به بدن شامل باكتري ها، ویروس ها، قارچ ها و انگل ها )تک سلولی و پرسلولی( 

ن ضد سرطاي داروها براي بدن به شمار می روند بیگانهاین، از آنجا كه سلول هاي سرطانی نیز به عنوان عوامل بر 

 نیز در شیمی درمانی مورد بحث قرار می گیرند.

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

د ضیاكترییال، بتیی آشنایی دانشجویان با فارماكودینامی، فارماكوكینتیک، عوارض جانبی و تداخل دارویی داروهاي آن

 و ضد سرطان. ویروس، ضد قارچ، ضد پروتوزوآ، ضد كرم

 

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

 (.اندفتاري كه در واقع همان اهداف راست  ویژه تري به نام اهدافتقسیم شدن به اجزاي اختصاصی قابل اهداف بینابینی دهد.

 و نحوه صحیح تجویز بالینی داروهاي ضد میکروبی اصول شیمی درمانیآشنایی با  -1

 آشنایی با مکانیسم اثر داروهاي ضد میکروبی -2

 آشنایی با اصول ژنتیکی و بیوشیمیایی مقاومت میکروبی -3

 عفونت هاي باكتریال شیمی درمانی ی باآشنای -4

 آشنایی با شیمی درمانی عفونت هاي قارچی و فارماكودینامی داروهاي ضد قارچ   -5

  آشنایی با شیمی درمانی عفونت هاي مایکوباكتریال -6

 آشنایی با شیمی درمانی عفونت هاي ویروسی -7

 آشنایی با شیمی درمانی عفونت هاي ناشی از پروتوزوآ -8

 می درمانی عفونت هاي ناشی از كرم هاآشنایی با شی  -9

 آشنایی با مکانیسم هاي درگیر در آپوپتوز -10

 آشنایی با شیمی درمانی سرطان -11
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 های تدريس:یوهش

  پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزي شده    سخنرانی

 (TBLیادگیري مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله)   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   وایت برد

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

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 100 آزمون پایان ترم    نمره درصد ------آزمون میان ترم 

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

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

 

 نوع آزمون

  غلط -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.  
 

- Nightingle CH, Ambrose PG, Drusano GL, Murakawa T. Antimicrobial 

Pharmacodynamics in Theory and Clinical Practice. Informa Healthcare USA, 

Inc. 52 Vanderbilt Avanue. New York, NY 10017. 
 اينترنتی 

 منابع فارسی:

 چاپی 
 

 اينترنتی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط وان مطالبعن جلسه

 دكتر شفیعی كلیات شیمی درمانی 1

 دكتر شفیعی مکانیسم اثر داروهاي ضد میکروبی 2

 دكتر شفیعی اصول ژنتیکی و بیوشیمیایی مقاومت میکروبی 3

 نامیآنتی بیوتیک هاي مهار كننده ساخت دیواره سلولی و فارماكودی 4

 آن ها

 دكتر شفیعی

 دكتر شفیعی ن هاآر كننده ساخت پروتئین و فارماكودینامی آنتی بیوتیک هاي مها 5

 نامیآنتی بیوتیک هاي مهار كننده ساخت اسید نوكلئیک و فارماكودی 6

 آن ها

 دكتر شفیعی

 دكتر شفیعی ارچهاي قارچی و فارماكودینامی داروهاي ضد ق عفونتشیمی درمانی  7

 می مقدمدكتر رحی مایکوباكتریال هاي عفونتشیمی درمانی  8

 دكتر متولیان ویروسی شیمی درمانی عفونت هاي 9

 دكتر جعفري ثابت (1ناشی از پروتوزوآ ) شیمی درمانی بیماري هاي 10

 دكتر جعفري ثابت (2ناشی از پروتوزوآ ) شیمی درمانی بیماري هاي 11

 دكتر رحیمی مقدم شیمی درمانی هلمنتیازیس 12

 دكتر شریفی آپوپتوز 13

 دكتر ابراهیمی درمانی سرطانشیمی  14

 


