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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: غدد درون ريزفارماکولوژی نام درس: 

 گروه فارماکولوژی مکان برگزاري:   -------- :ساعت  -------:اري كالس: روززمان برگز

  )به ترتیب حروف الفبا(: مدرسین   دکتر علی محمد شريفی مسئول درس: تعداد دانشجویان:

 دکتر فريبرز کیهانفر، دکتر منیژه متولیان  ،دکترعلی محمد شريفی جعفری ثابت ،مجید دکتر 

 دهید( )لطفا شرح شرح دوره:

ن غدد درو اط ببرتمهاي  یزیوپاتولوژي بیماريفارماكولوژي غدد درون ریز بخشی از دانش فارماكولوژي است كه به ف

ا نگاه بر بدن ب دارو چکونگی اثر در این درس. می پردازد و یافتن راه حل درمانی با استفاده از داروهاي موجود ریز

 .   دمی گیرار حث قرا و تجویز منطقی داروها در مدیریت بیماري مورد بمی و بررسی اثرات جانبی داروهعمیق مکانیس

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 برد بالینیكار نیسمی،با نگاه عمیق مکا غدد درون ریزهاي  داروهاي مورد استفاده در بیماري با دانشجویان آشنایی 

چاقی؛  ه هاياتی پیشرفته در جهان در زمینهمچنین معرفی و یادگیري مباحث مهم تحقیق ؛و اثرات جانبی آنها

 .دوپینگو (، Agingسندروم متابولیک، پیري )

 

 )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 اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی اف بینابینیاهد دهد.

 با نگاه فارماكوتراپی غدد درون ریزفیزیوپاتولوژي بیماریهاي آشنایی با  .1

 اروتمالی دهاي مهم در طراحی و توسعه اح و بررسی هدف غدد درون ریزشناخت علل بیماریزائی در  .2

 بیماریهاي مذكور در

امی و فارماكودین شامل غدد درون ریزهاي مختلف  بیماري در درمان ي موثرداروها آشنایی با .3

 یماريب این ردداروهاي موجود و مورد استفاده و عوارض جانبی فارماكوكینتیک، كاربردهاي بالینی، 

 ها و بررسی داروهاي در دست تحقیق در این راستا

 

 :های تدريسشیوه

  پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزي شده   سخنرانی

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

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
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 )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 -----ت فعال در كالس شرك    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

 :گلیسیمنابع ان -

 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

 جعفري ثابتدكتر  ونهاي هیپوفیز و هیپوتاالموسهورم 1

 جعفري ثابتدكتر  دوپینگ 2

 دكتر شریفی سندروم متابولیک 3

 كیهانفردكتر دیابت و داروهاي خوراكی ضد دیابت 4

 كیهانفردكتر انسولین و مکانیزمهاي سلولی ملکولی و درمانی 5

 انفركیهدكتر  هورمونهاي تیروئیدي و داروهاي ضد تیروئید 7

 متولیاندكتر  1هورمونهاي جنسی  8

 متولیاندكتر  2هورمونهاي جنسی  9

 جعفري ثابتدكتر  استروئیدها و نقش درمانی آنها 10

 رحیمی مقدمدكتر عوامل موثر در هموستار مواد معدنی؛ تحلیل و تشکیل استخوان 11

 شریفیدكتر چاقی؛ مکانیزمها و استراتژي درمانی 12

 شریفیدكتر  دوكرینولوژيپیري و ان 13

 شریفیدكتر 1سمینار  14

 دكتر شریفی 2سمینار  15

16   

17  - 
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