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فرم طرح دوره
Course plan 

Plane                                    

 فارماکولوژی:  تدريس موضوع

 کبرػٌبطی : مقطع                    داًؼجْیبى پزطتبری: فراگيران                   ثیْػیوی آًبتْهی،فیشیْلْژی،  : وياز پيش

پزطتبری ّ هبهبییداًؼکذٍ :  اجرا محل 34  :  جلسات تعداد       15  ساعت نظري : تدريس ساعات

 3 : ياحد تعداد   نظري  : ياحد وًع

مدرس یا مدرسین:    

 : كلي هدف
تْاًبطبختي داًؼجْیبى پزطتبری ثزای درک هطلت ّ هجبدث فبرهبکْلْژی پبیَ ّ ػٌبطبًذى هظبئل کلی هزتجط ثب 

 درهبًی ثَ آًِب ّ آػٌبیی ثب هٌبثغ ػلوي در فبرهبكْلْژي –دارّ 

:اهداف اختصاصي

 :دانشجویان بایستی پس از طی دوره بتوانند

 ّ اُویت داًظتي آى را تْضیخ دٌُذ اصْل فبرهبکْدیٌبهیک ّ فبرهبکیٌتیک( 1

 پبطخ را تفظیز ًوْدٍ ّ تْضیخ دٌُذ–پبطخ ّ یب غلظت  -هٌذٌی ُبی دّس( 2

 .درهبًی تْضیخ دٌُذ –اًْاع ػْارض جبًجی ّ تذاخالت دارّیی را فِزطت ّاُویت ُز یک را در دارّ ( 3

طٌتش ّ غیزفؼبل ػذى ُز یک را تْضیخ  ًْرّتزاًظویتزُبی طیظتن اػصبة هزکشی ّ هذیطی را فِزطت ّ هظیزُبی( 4

 .دٌُذ

آگًْیظت ُب ّ آًتبگًْیظت ُبی گیزًذٍ ُبی طیظتن اػصبة هزکشی ّ هذیطی را طجقَ ثٌذی ّ اثزات فبرهبکْژیک آًِب را ( 5

 .ثیبى ًوبیٌذ

بى ًوبيٌذاثزات ًبػي اس تذزيك يب هِبر ُز كذام اس گیزًذٍ ُبي طیظتن ػصجي خْدكبر تْطط دارُّب را ثی( 6      

اثزات دارُّبي هقلذ طیظتن ػصجي خْدكبر را ثز رّي ارگبًِبي هختلف ثذى ثیبى ًوبيٌذ ( 7       

 ػْارض جبًجي ًبػي اس هصزف ثیغ اس دذ دارُّبي فْق را در ثذى تؼزيخ ًوبیٌذ( 8

ِْژی پبیَ دارُّبی هْثز ثز طیظتن قلت ّ ػزّق را تْضیخ دٌُذ( 9  فبرهبکْل

ِْژی( 11  پبیَ دارُّبی هْثز ثز طیظتن گْارػی را تْضیخ دٌُذ فبرهبکْل

ِْژی پبیَ دارُّبی هْثز ثز طیظتن تٌفض را تْضیخ دٌُذ( 11  فبرهبکْل

ِْژی پبیَ ّ ػْارض ّ تذاخالت هِن ّ دیبتی دارُّبی ضذ اًؼقبد را تْضیخ دٌُذ ( 12  فبرهبکْل

ِْژی پبیَ دارُّبی هْثز ثز چزثی خْى را تْضیخ ( 13  دٌُذفبرهبکْل

ِْژی پبیَ دارُّبی هْثز ثز اػصبة ّ رّاى را تْضیخ دٌُذ( 14  فبرهبکْل

. ا ثیبى ًوبیٌذر دارُّبی آًتی ُیظتبهیٌک ّ  ػْارض جبًجی دارُّبی آًتی ُظتبهیي ّ هذذّدیت کبرثزد آًِب( 15

 اثزات ّیتبهیٌِب ّ دارُّبی هْثز ثز آًوی را تْضیخ دٌُذ( 16

 . یز هخذر را ثب یکذیگز هقبیظَ ّ کبرثزدُب ّ ػْارض جبًجی ُز یک را ثیبى ًوبیٌذدارُّبی ضذ درد هخذر ّ غ( 17

 فبرهبکْلْژی پبیَ دارُّبی خْاة آّر ّ آرام ثخغ را تْضیخ دٌُذ( 18

 .فبرهبکْلْژی پبیَ دارُّبی ثی ُْع کٌٌذٍ ُبی ػوْهی ّ ثی دض کٌٌذٍ ُبی هْضؼی را تْضیخ اٌُذ( 19
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 .بی ضذ صزع ّ پبرکیٌظْى را ثیبى ًوبیٌذفبرهبکْلْژی پبیَ دارُّ( 21

 .آًتی ثیْتیکِب را اس ًظز طبختوبًی ّ هکبًیظن ثیبى ًوبیٌذ( 21

 .طیف اثز ُز دطتَ اس آًتی ثیْتیکِب ّ کبرثزد ثبلیٌی آًِب را تْضیخ دٌُذ( 22

 .هکبًیظن اًْاع هقبّهتِبی هیکزّثی ًظجت ثَ آًتی ثیْتیکِب را ثیبى ًوبیٌذ( 23

 بًجی ّ تذاخالت هِن ّ ػبیغ ُز دطتَ اس آًتی ثیْتیکِب را ثیبى ًوبیٌذػْارض ج( 24

ِْژی پبیَ اًْاع هختلف ُْرهًِْب ّ کبرثزد ُز کذام را تْضیخ دٌُذ( 25  فبرهبکْل

 :هذتْا ّ ًذٍْ ارائَ آى

 مجري يا مجريان (هدف کلی هر جلسه)موضوع  تاريخ رديف

پاعخ ٍ -تعاریف اصطالحات، هٌحٌی ّای دٍس) کلیات فارهاکَلَصی 3/3/59 جلسه اول

 (....، ًاهگذاری دارٍّا ٍ گیزًذُ ّا

 دکتز تزٍؽکی

پاراهتزّای  راّْای اًتقال دارٍ، ،فارهاکَدیٌاهی) کلیات فارهاکَلَصی 1/3/59 جلسه دوم

 (....کیٌتیکی ٍ 

 دکتز تزٍؽکی

، تغییزات اصَل فارهاکَکیٌتیک، تعییي دٍس دارٍ) کلیات فارهاکَلَصی 59/3/59 جلسه سوم

 ...(ٍ  پاعخذّی تِ دارٍّا

 دکتز تزٍؽکی

،  NANCعیغتن   ،کلیات دارٍّای هَثز تز عیغتن عصثی خَدکار 51/3/59 جلسه چهارم

 ...(ٍاعطِ ّای ؽیویایی ٍ اثزات آًْا در ایي عیغتن ٍ )

 دکتز تزٍؽکی

گیزًذُ ّا، اثزات آگًَیغتْا ) عیغتن عصثی عوپاتیک دارٍّای هَثز تز 53/3/59 جلسه پنجن

، عَارض جاًثی، ٍ آًتاگًَیغتْا تز رٍی اًذاهْای تذى، کارتذّای تالیٌی

 ....(ٍ  اٍردٍساص آًْا

 دکتز تزٍؽکی

گیزًذُ ّا، اثزات  دارٍّای هَثز تز عیغتن عصثی پاراعوپاتیک 55/3/59 جلسه ششن

، آگًَیغتْا ٍ آًتاگًَیغتْا تز رٍی اًذاهْای تذى، کارتذّای تالیٌی

 ....(ٍ  عَارض جاًثی، اٍردٍساص آًْا

 دکتز تزٍؽکی

تقغین تٌذی دارٍّا، هکاًیغن اثز ) دیَرتیکْا ٍ دارٍّای ضذ فؾار خَى 12/3/59 جلسه هفتن

ٍ کارتزد تالیٌی، ارصاًغْای فؾار خَى، درهاى فؾار خَى دٍراى تارداری 

 .....( ٍ افزاد هغي ٍ 

 دکتز تزٍؽکی

تقغین تٌذی دارٍّا، هکاًیغن اثز ٍ کارتزد ) دارٍّای ضذ آًضیي صذری 12/3/59 جلسه هشتن

 .....(ٍ  ، عَارض جاًثیتالیٌی

 دکتز تزٍؽکی

تقغین تٌذی دارٍّا، هکاًیغن اثز ٍ کارتزد ) دارٍّای ضذ آریتوی قلثی 5/4/59 جلسه نهن

 .....(  تالیٌی ٍ 

 دکتز تزٍؽکی

تقغین تٌذی ) گلیکَسیذّای قلثی ٍ دارٍّای هَثز تز ًارعایی قلة 3/4/59 جلسه دهن

دارٍّا، هکاًیغن اثز ٍ کارتزد تالیٌی، هغوَهیت تا دیضیتال ٍ ًحَُ 

 .....(  درهاى آى ٍ 

 دکتز تزٍؽکی

تقغین تٌذی دارٍّا، هکاًیغن اثز ٍ ) دارٍّای هَثز تز چزتی خَى 4/4/59 جلسه یازدهن

 .....(  کارتزد تالیٌی ٍ عَارض ّزکذام اس دارٍّا ٍ 

 دکتز تزٍؽکی

تقغین تٌذی دارٍّا، هکاًیغن اثز ٍ کارتزد تالیٌی ) دارٍّای ضذ اًعقاد 59/4/59 دوازدهنجلسه 

، یاتی ٍارفاریيحٍ اثزات ّپاریي ٍ ٍارفارى، تذاخالت دارٍیی هْن ٍ 

 .....(  ٍ  دارٍّای فعال کٌٌذُ پالعویٌَصى

 دکتز تزٍؽکی
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تقغین تٌذی دارٍّا، هکاًیغن اثز ) دارٍّای هَثز تزتثواریْای گَارؽی 51/4/59 جلسه سیزدهن

 .....(  ٍ کارتزد تالیٌی، تذاخالت دارٍیی هْن ٍ 

 دکتز تزٍؽکی

تقغین تٌذی دارٍّا، هکاًیغن اثز ٍ ) واریْای تٌفغیدارٍّای هَثز تزتی 53/4/59 جلسه چهاردهن

 .....(  کارتزد تالیٌی، ًقؼ لَکَتزیٌْا ٍ آًتاگًَیغت آًْا در آعن ٍ 

 دکتز تزٍؽکی

اثزات ٍیتاهیٌْا در تذى، اًَاع کن ) ٍیتاهیٌْا ٍ دارٍّای ضذ کن خًَی 11/4/59 جلسه شانزدهن

 ....(خًَیْا ٍ ًحَُ درهاى آًْا 

 دکتز تزٍؽکی

اًَاع آًتی ّیغتاهیٌْا، کارتزد ) ّیغتاهیي ٍ دارٍّای آًتی ّیغتاهیي 15/4/59 جلسه هفدهن

جاًثی ٍ هحذٍدیتْای ، عَارض تالیٌی ٍ عَارض ٍ ًحَُ اثز ّز کذام

 ( ...هصزف ّز کذام ٍ 

 دکتز تزٍؽکی

گیزًذُ ) دارٍّای خَاب آٍر ٍ آرام تخؼ ،CNSدارٍّای هَثز تز  کلیات 5/5/59 جلسه هجدهن

، هکاًیغن اثز خَاب طِ ّای ؽیویایی دخیل در ایي عیغتنعّا ٍ ٍا

 (ٍ کارتزد تالیٌی ّزکذام آٍرّا، عَارض

 دکتز تزٍؽکی

تقغین ) تی َّػ کٌٌذُ ّای عوَهی ٍ  تی حظ کٌٌذُ ّای هَضعی 2/5/59 جلسه نوزدهن

تٌذی دارٍّا، هکاًیغن اثز ٍ کارتزد تالیٌی، اًتخاب ًَع تی حظ کٌٌذُ 

 ...(هَضعی ٍ 

 دکتز تزٍؽکی

ین غتقغین تٌذی اًَاع تؾٌجات، تق) دارٍّای ضذ صزع ٍ پارکیٌغَى 4/5/59 جلسه بیستن

ّزکذام، عَارض ٍ تذاخالت دارٍیی ّز تٌذی دارٍّا ٍ هکاًیغن اثز 

 ....(گزٍُ اس دارٍّا ٍ 

 دکتز تزٍؽکی

اًَاع افغزدگی، تقغین تٌذی دارٍّا ٍ هکاًیغن ) دارٍّای ضذ افغزدگی 53/5/59 بیست و یکن

اثز ّزکذام، کارتزد تالیٌی، عَارض ٍ تذاخالت دارٍیی ّز گزٍُ اس دارٍّا 

 ٍ).... 

 دکتز تزٍؽکی

تقغین تٌذی دارٍّا ٍ هکاًیغن ) دارٍّای ضذ جٌَى ٍ اختالالت رٍاًی 19/5/59 بیست و دوم

اثز ّزکذام، کارتزد تالیٌی، عَارض ٍ تذاخالت دارٍیی ّز گزٍُ اس دارٍّا 

 ٍ).... 

 دکتز تزٍؽکی

هکاًیغن اثز، کارتزد تالیٌی، عَء هصزف، ) دارٍّای ضذ درد هخذر 11/5/59 بیست و سوم

 .......(هغوَهیت تا دارٍّای هخذر ٍ ًحَُ درهاى آى ٍ 

 دکتز تزٍؽکی

اًَاع دارٍّای ) اعتزٍئیذیعیز ضذ التْاب ضذ تة ٍ ضذ درد،  دارٍّای 13/5/59 بیست و چهارم

NSAID هحذٍدیتْای هصزف آًْاٍ عَارض ّز کذام، کارتزد تالیٌی ، 

ٍ).... 

 دکتز تزٍؽکی

 کیٌَلًَْافلَرٍعَلفاهیذّا، ًیتزٍفَراًْا ٍ آًتی تیَتیکْا،  کلیات 15/5/59 بیست و پنجن

هکاًیغوْای ایحاد هقاٍهت تِ آًتی تیَتیکْا، هکاًیغن اثز تعاریف، )

، عَارض کلی آًتی تیَتیکْا، درهاى تجزتی، ًحَُ اًتخاب آًتی تیَتیکْا

 .....(گزٍّْای هَرد تحث ٍ ز ٍ کارتزد تالیٌی ٍ طیف اث

 دکتز تزٍؽکی

تقغین تٌذی، اًَاع دارٍّای هَجَد در ) الکتام  –آًتی تیَتیکْای تتا  2/59/59 بیست وششن

ّز گزٍُ، طیف اثز، کارتزد ٍ عَارض ّز کذام ٍ تذاخالت دارٍیی هْن ٍ 

).... 

 دکتز تزٍؽکی

خصَصیات کلی ایي دارٍّا، ) آًتی تیَتیکْای آهیٌَگلیکَسیذی  2/59/59 بیست و هفتن

 ....(عَارض هْن، کارتزدّا، طیف اثز ٍ 

 دکتز تزٍؽکی

خصَصیات کلی ایي ) ّای ضذ عل.تتزاعیکلیٌْا ٍ هاکزٍلیذّا ٍ دارٍ 55/59/59 بیست و هشتن

 ....(دارٍّا، عَارض هْن، کارتزدّا، طیف اثز، تذاخالت هْن ٍ 

 دکتز تزٍؽکی
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خصَصیات کلی ٍ ) ضذ قارچ ٍ ضذ پزٍتَسٍئز ٍ ضذ ٍیزٍطدارٍّای  53/59/59 بیست و نهن

 ....(تقغین تٌذی ایي دارٍّا، عَارض هْن، کارتزدّا، طیف اثز ٍ 

 دکتز تزٍؽکی

اًَاع آلَدگیْای کزهی، )ّای ضذ کزم، ضذ ایذس، آًتی عپتیکْا .دارٍ 54/59/59 سی ام

اًَاع آًتی  تقغین تٌذی دارٍّا، کارتزد ّز کذام اس دارٍّا ٍ عَارض آًْا،

  ...)عپتیکْا ٍ کاتزد ّز کذام ٍ 

 دکتز تزٍؽکی

تقغین تٌذی )  کلیات َّرهًَْا ٍ َّرهًَْای ّیپَتاالهَط ٍ ّیپَفیش 19/59/59 سی و یکن

َّرهًَْا، هکاًیغن اثز کلی، ارتثاط هحَری َّرهًَْا، اًَاع َّرهًَْای 

 ...(ّیپَتاالهَعی ٍ ّیپَفیشی، ًقؼ فیشیَلَصیک ّز کذام ٍ 

 دکتز تزٍؽکی

اثزات فارهاکَلَصیک ایي َّرهًَْا، کارتزدّای ) َّرهًَْای اعتزٍئیذی 11/59/59 سی و دوم

 ...(تالیٌی ٍ عَارض آًْا ٍ 

 دکتز تزٍؽکی

دارٍّا ی هَثز ٍ َّرهًَْای تیزٍئیذ ٍ دارٍّای ضذ تیزٍئیذ ٍ اًغَلیي  13/59/59 سی و سوم

، اثزات ذ ٍ دارٍّای ضذ تیزٍئیذیئاثزات َّرهَى تیزٍ) تز گلَکَس خَى 

 ...(اًغَلیي ٍ دارٍّای ضذ دیاتت خَراکی، عَارض ّز دارٍ ٍ 

 دکتز تزٍؽکی

اًَاع َّرهًَْای جٌغی، ) َّرهًَْای جٌغی ٍ دارٍّای ضذ تارداری کالس جبرانی سی  چهارم

کارتزدّای تالیٌی اعتزٍصى، پزٍصعتزٍى،  تغتَعتزٍى، تقغین تٌذی 

 .....(ٍ  ، تذاخلثات دارٍیی هْن آًْااًَاع قزصْای ضذ تارداری خَراکی

 دکتز تزٍؽکی

 :  تدريس ريشهاي
ػوذٍ ارائَ هطبلت ثَ صْرت طخٌزاًی ثْدٍ اهب ثب طزح طئْاالت هزتجط ثب هْضْع ّدریبفت پیؼٌِبدات ّدذص ّ  ثخغ

ُوچٌیي ّاگذاری هْضْػبت هذذّد ثَ  ّگوبى ُبی داًؼجْیبى در خصْؽ پبطخ طئْاالت هطزّدَ ّ ثذث ثز رّی آًِب 

ّطلت اقذام ثَ جلت تْجَ ّ هؼبرکت داًؼجْ ثَ دقیقَ ای ثَ داًؼجْیبى ػالقوٌذ ّ دا 11-5صْرت طویٌبرُبی کْتبٍ 

 .صْرت فؼبل در تکویل هجبدث درص هی ػْد

 

 (: يسايل كمک آمًزشي)مًاد آمًزشي
 کتبة، اطالیذ، رایبًَ، ّایت ثزد

 

 :يظايف ي تکاليف داوشجً 
ثزای ُز هجذث ّ یبفتي پبطخ ُبی کبهل ثزای  ّ جشّات طزکالطی هطبلؼَ هٌبثغ هؼزفی ػذٍ دضْر هٌظن د رکالص،

یب رفغ اثِبم ادتوبلی در هْرد هجبدث ّ ًکبت  اقذام ثَ رفغ اػکبل ّ ّ ٍ در کالص، هزاجؼَ ثَ هذرصطئْاالت هطزح ػذ

    تذریض ػذٍ ّ یب هزثتط ثب هْضْػبت درص 

 :ارزشيابي 

کَ ثَ صْرت  تزم ًین اهتذبى ثذثِبی کالطی ّ هیشاى هؼبرکت در:  داوشجًيان در طًل ترم ارزشيابي ريشهاي - 1

  (درصذ 41) ثزگشار هی ػْدآسهْى چٌذ گشیٌَ ای 
کَ ثَ صْرت اهتذبى پبیبى تزم  هیشاى هؼبرکت در ثذثِبی کالطی ّ : يان در پايان ترمداوشجً ارزشيابي ريشهاي - 2

 (درصذ 61) ثزگشار هی ػْدآسهْى چٌذ گشیٌَ ای 
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