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

 

 رشد فیزيولوژیکارشناسی ا تحصیلی: یرشتهو مقطع  فارماکولوژی           گروه آموزشی:  پزشکی    دانشکده:

  2 تعداد واحد:     فارماکولوژینام درس: 

  یش نیاز:پ        نظری د:نوع واح

 گروه فارماکولوژی مکان برگزاری:     مان برگزاری كالس:ز

 نجفی زاده پروانهدکتر  مسئول درس:     تعداد دانشجویان:

تر دک فی،دکتر شريدکتر جعفری ثابت، دکتر رحیمی مقدم،دکتر ابراهیمی،  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:

 تر هورمند، دک دکتر متولیان، دکتر نجفی زاده دکتر کیهانفر،شفیعی، 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 وودینامی اصول فارماكدر مورد  ارشد فیزیولوژیارشناسی كدرس به منظور ارتقای سطح دانش دانشجویان این 

 س میشود. تدری آنها جانبی عوارضو  ،بالینی ، موارد استفادهداروها در بدننحوه ی اثر ، فارماكوكینتیک
 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

ده های نواانبی خنحوه اثر، موارد مصرف و عوارض جا، فارماكودینامی، فارماكوكینتیک، اصول دانشجو با  شناییآ

ی قلب و ری هاوثر در بیمایستم اعصاب خود مختار، داروهای مداروهای موثر بر ساختصاصی مهم داروها از جمله 

  ا آن.بو داروهای مرتبط  عصبی مركزی همچنین، آشنایی با كلیات سیستم .دیابتدارویی درمان و  ،عروق
 

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

 (.اندفتاری كه در واقع همان اهداف راست  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 (ساختمان رسپتور و انتقال سیگنال در سلول) فارماكودینامی آشنایی با (1

 داروها فارماكوكینتیک آشنایی با (2

 و داروهای مرتیط با آن اعصاب خود مختار كلیات آشنایی با (3

 داروهای مدر آشنایی با (4

 آریتمی آنژین صدری و نارسایی قلبی، ،پرفشاری خوندرمان دارویی  آشنایی با (5

 اثر داروها بر روی دهلیز ایزوله آشنایی با (6

 ورژیک، تونسیستم های گاباارژیک، سروو سیستم های عصبی مهم )شامل  CNSكلیات  آشنایی با (7

 ( و داروهای مرتبطدوپامینرژیک

 داروهای موثر در درمان دیابت آشنایی با  (8
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 خ  پرسش و پاس  ه سخنرانی برنامه ریزی شد  سخنرانی
 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

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

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 شركت مستمر و فعال در جلسات كالس (1

 نجام تکالیف كالسیا (2

 

 وسايل کمک آموزشی:  

  پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

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

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 80آزمون پایان ترم     نمره درصد آزمون میان ترم     

 نمره درصد -----شركت فعال در كالس     رهنم درصد 20انجام تکالیف 

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

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی   ایچندگزینه       پاسخ كوتاه   تشریحی

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

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :لیسیمنابع انگ -

- Katzung BG and Trevor AJ.  Basic and Clinical Pharmacology (Thirteenth Edition). 

2015.  

- Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics Brunton, Laurence 

L; Knollmann, Björn C; Hilal-Dandan, Randa. Thirteenth edition. New York : 

McGraw Hill Medical, 2018. 
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 استاد مربوط مطالبعنوان  رديف

 دكتر ابراهیمی مبانی و مقدمات فارماكولوژی 1

 دكتر شریفی ساختمان رسپتور و انتقال سیگنال در سلول 2

 دكتر كیهانفر جذب و انتشار و دفع داروها 3

 كیهانفر دكتر متابولیسم داروها 4

 دكتر جعفری ثابت كلیات سیستم خودمختار 5

 دكتر ابراهیمی سیستم اعصاب خود مختار 6

 دكتر ابراهیمی سیستم اعصاب خود مختار  7

  دكتر نجفی زاده داروهای مدر  8

 دكتر هورمند درمان دارویی پرفشاری خون 9

 دكتر شفیعی درمان نارسایی قلبداروهای موثر در   10

 دكتر شفیعی درمان آنژین صدریروهای موثر در  دا 11

 دكتر شفیعی درمان آریتمیداروهای موثر در   12

 دكتر ابراهیمی اثر داروها بر روی دهلیز ایزوله  13

 دكتر رحیمی مقدم CNSكلیات  14

 دكتر رحیمی مقدم تونرژیکوسیستم گابارژیک و سر 15

 دكتر رحیمی مقدم سیستم دوپامینرژیک 16

 متولیاندكتر  داروهای موثر در درمان دیابت 17

 




