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

 

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

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

 گروه فارماکولوژی مکان برگزاري:               -------- :ساعت  -------:الس: روززمان برگزاري ك

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

تر دک -کیهانفرفريبرز دکتر  -شفیعیمعصومه دکتر  -رحیمی مقدم پروانه دکتر -ابراهیمی احمد دکتر

 هورمند محمود دکتر -انمتولیمنیژه 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

لم هدف آن است كه دانشجویان با مقدمات ع ،انگل شناسی PhDبراي دانشجویان فارماكولوژي  در درس

پس شیمی سوند. دیگر از جمله عوارض داروها و تداخل هاي دارویی آشنا ش عمومی جنبه هاي یفارماكولوژي و بعض

 نقش داروهاي دوره، از دیگر مباحث ارایه شده در این گلی و قارچی مورد بحث قرار می گیرد.درمانی بیماري هاي ان

 . می باشد گیاهی در درمان بیماري هاي انگلی

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 ؛ یخل هاي داروی ، عوارض داروها و تدااشکال دارویی ،فارماكودینامی، فارماكوكینتیک مقدماتنشجویان با آشنایی دا

زوآ و ض د پروتوض د ق ار،، موارد مصرف بالینی و سمیت داروهاي ض د ارماكودینامی ،طیف اثر،ف آشنایی با همچنین

 .كرم

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
ن می مه را نشارناو محورهاي اصلی باست 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 اهداف بینابینی دهد.

 آشنایی با كلیات و مبانی فارماكولوژي )فارماكودینامی( -1

 آشنایی با مبانی فارماكوكینتیک -2

 آشنایی با اشکال مختلف دارویی -3

 موثر بر نحوه عمل داروها آشنایی با عوامل -4

 آشنایی با اصول شیمی درمانی و نحوي صحیح تجویز بالینی داروهاي ضد میکروبی -5

 آشنایی با ویژگی هاي داروهاي ضد قار، -6

 داروهاي ضد پروتوزوآ و ضد كرم آشنایی با ویزگی هاي -7

  آشنایی با داروهاي گیاهی مورد مصرف در عفونت هاي انگلی -8

   آشنایی با عوارض داروها و تداخل هاي دارویی -9

 

 های تدريس:یوهش

  پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزي شده    سخنرانی
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 (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 صددر 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(: نهادی برای مطالعهمنابع پیش

 :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

 ابراهیمیدكتر  و مبانی فارماكولوژيكلیات  1

 هورمنددكتر  اشکال دارویی 2

 متولیاندكتر  جذب، انتشار و دفع دارو 3

 كیهانفردكتر  مقدمات متابولیسم 4

 ابراهیمیدكتر  عوامل موثر بر نحوه اثر داروها 5

 فیعیدكتر ش كلیات شیمی درمانی 6

 رحیمی مقدمدكتر  داروهاي ضد قار، فارماكولوژي 7

 شفیعیدكتر  (1پروتوزوآ ) فارماكولوژي داروهاي ضد 8

 شفیعیدكتر  (2پروتوزوآ ) فارماكولوژي داروهاي ضد 9

 رحیمی مقدمدكتر  كرم فارماكولوژي داروهاي ضد 10

 هورمنددكتر  داروهاي گیاهی مورد استفاده در درمان بیماري هاي انگلی 11

 دكتر رحیمی مقدم عوارض داروها و تداخل هاي دارویی 12

 


	 اينترنتي
	 اينترنتي



