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واحدي)2ساعتی براي یک درس 2جلسه ي 17(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:  

PhDفارماکولوژي، حصیلی:تيرشتهو مقطع فارماکولوژيگروه آموزشی:پزشکیدانشکده:

نداردیش نیاز:پنظريد:نوع واح2تعداد واحد:فارماکودینامی نام درس: 
گروه فارماکولوژيمکان برگزاري:-------- :ساعت------- :زمان برگزاري کالس: روز

، دکتر احمد ابراهیمیمدرسین (به ترتیب حروف الفبا)::دکتر احمد ابراهیمی مسئول درس:      تعداد دانشجویان
ریبرز کیهانفردکتر فدکتر محمد علی دانشمهر، دکتر پروانه رحیمی مقدم،  دکتر علیمحمد شریفی ، دکتر معصومه شفیعی، 

(لطفا شرح دهید)شرح دوره:
و در آن نحـوه  فارماکودینامی آن بخش از علم فارماکولوژي است که به چگونگی ایجاد تغییر در فعالیـت سـلول توسـط دارو مـی پـردازد     

ایی بعد از این اتصال بحث اتصال دارو به گیرنده، اجزاء سلول که در اثر این اتصال تغییر فعالیت یا ساختار می دهند و وقایع بیوشمی
می گردد.

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
هدف کلی این درس آشنایی فراگیران با تئوري هاي ارائه شده در مورد نحوه اثر داروها بر روي گیرنده، انواع خانواده گیرنده هاي موجـود، 

ررسی اثر داروها می باشد.انواع سیستم هاي سیگنالینگ داخل سلولی و برخی تکنیک هاي کلیدي در نحوه ب

(در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 
، ترمودینامیـک اتصـال دارو بـه گیرنـده    ، کینتیک پاسخ گیرنده بـه آگونیسـت و آنتاگونیسـت   ،کینتیک اتصال دارو با گیرندهآشنایی با -1

..... Kiو Kdیمحاسبات عمل

)ییوني, آنزیم ها, کانالها و پمپ هايو هسته اینده ها (غشایی, ستوپالسمگیريخانواده هاانواعآشنایی با -2
-SARساختمان و اثر  رابطهآشنایی با -3 QSAR) مطالعه گیرندهرگرافیک مولکولی دتکنیکهايو(
، در انتقـال پیـام  يلقـو حينئوکلئوتیـدها نقش، در انتقال پیام به سلولIP3و cAMPنقش، انتقال پیام به سلولکلیاتآشنایی با -4

در انتقال پیامییونيکانال هانقشو exocytosisدر انتقال پیام به سلول و Caنقش، در انتقال پیام به سلولcGMPو  NOنقش
ایزوبولوگرافیکمطالعات-5
6-Signalling Oxidative Stress

جدیديکشف دارومسیر-7
تکنیکهاي مهم در بررسی اثر دارو ها-8

هاي تدریس:شیوه
پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شدهسخنرانی

)TBLیادگیري مبتنی بر تیم()PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(بحث گروهی
-----------------(لطفاً نام ببرید)سایر موارد

(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو:
شرکت فعال در کالس

بحث گروهی
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وسایل کمک آموزشی:   
پروژکتور اسالیدخته و گچتوایت برد

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

(از نمره کل):درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد١٠٠آزمون پایان ترمنمرهدرصد------آزمون میان ترم 

نمرهدرصد-----شرکت فعال در کالس نمرهدرصد-----انجام تکالیف 
----------ببرید) ناماً لطفسایر موارد (

نوع آزمون
غلط-صحیحجور کردنیايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی

-----------(لطفا نام ببرید)سایر موارد

:(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
:منابع انگلیسی-

چاپی:Principles of Drug Action, Third Edition, 1990

A pharmacology primer, Third edition, Kenakin
مقاالت و غیره

اینترنتی

منابع فارسی:
نداردچاپی :

ندارداینترنتی :
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ارائهي درس کلیات  جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

دکتر ابراهیمیینتیک اتصال دارو با گیرندهک1
دکتر ابراهیمیکینتیک پاسخ گیرنده به آگونیست و آنتاگونیست2
دکتر ابراهیمیترمودینامیک اتصال دارو به گیرنده3
دکتر ابراهیمیKiوKdیمحاسبات عمل4
ها, , آنزیم يو هسته ایگیرنده ها (غشایی, ستوپالسميخانواده هاانواع5

)ییونيکانالها و پمپ ها
دکتر کیهانفر

-SAR )ساختمان و اثررابطه6 QSAR)دکتر دانشمهر
دکتر دانشمهرگرافیک مولکولی د رمطالعه گیرندهتکنیکهاي7
دکتر شریفیانتقال پیام به سلولکلیات8
دکتر شریفیدر انتقال پیام به سلولIP3وcAMPنقش9
دکتر شریفیدر انتقال پیاميحلقويدهانئوکلئوتینقش10
دکتر شریفیدر انتقال پیام به سلولcGMPوNOنقش11
دکتر شفیعیexocytosisدر انتقال پیام به سلول وCaنقش12
رحیمی مقدمدکتر در انتقال پیامییونيکانال هانقش13
دکتر کیهانفرایزوبولوگرافیکمطالعات14
15Signalling Oxidative Stressدکتر رحیمی مقدم
دکتر کیهانفرجدیديکشف دارومسیر17
دکتر اخواندر فارماکولوژيMolecular Biologyتکنیکهاي18
دکتر ابراهیمیکلسیم داخل سلوليانداره گیراصول19


