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گاه علوم زپشكي و خدمات بهداشتي ردماني جهرم  دانش

دوره طرح  
داروشناسی   

 
 

  

 تهيه کنندگان:

فارماکولوژی اساتيد گروه  

و    

کاری   شكيزپموزش مرکز مطالعات و توسعه آكميته طرح ردس با هم
 دکتر شکوفه آتش پور تدوين کننده:استاد 

  5139 ال:س                                                                  مهرماه:                      

 

 دانشكده پزشكيه علوم پزشكي جهرم  ـ دانشگا
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 پرستاری دانشکده

 دو واحد تعداد واحد: داروشناسی  نام درس :

 دقيقه 120 مدت زمان ارائه درس:  اتاق عمل رشته   :رشته و مقطع تحصيلی

 يک ترم تحصيلی زمان شروع و پايان:  پور دکتر شکوفه آتش:  ل درسمسئو

، بيوشيمی، باکتريولوژی و انگل 2و 1پيشنياز :  فيزيولوژی 

 شناسی

 رستاریدانشکده پ محل آموزش:

 

 هدف نهايی دوره: 

 

 هدف نهايی دوره رديف
 فراگيری کليات علم داروشناسی  1

ز جملده اعصداخ دودکدار، ی مختلف موثر بر سيستم های مختلف بددن اآشنايی با داروها 2

 سيستم اعصاخ مرکزی، دستگاه تنفس، قلب و عروق، گردش دون و .....

يی آشنايی با مکانيسم اثر، عوارض جانبی، کاربرد بالينی، موارد منع مصرف و تدادالت دارو 3

 هر دسته دارويی 

 

 دوره : ادتصاصی اهداف 

 

  اهداف ادتصاصی دوره رديف
 تيک و فارماکوديناميکفارماکوکنبا  يیآشنا 1
دود فعال کننده و مس داروهای کاربردهای بالينیو  جانبی عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مکان يیآشنا 2

 کننده گيرنده های کولينرژيک

دود فعال کننده و مس داروهای کاربردهای بالينیو  جانبی عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مکان يیآشنا 3

 های آدرنرژيگ کننده گيرنده

 ضد فشار دون داروهای کاربردهای بالينیو  جانبی عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مکان يیآشنا 4

و  متسع کننده عروق داروهای کاربردهای بالينیو  جانبی عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مکان يیآشنا 5

 درمان آنزين صدری

 مدورد اسدتفاده در داروهدای کاربردهدای بدالينیو  جانبی عوارضک، فارماکوکنتياثر،  سميبا مکان يیآشنا 6

  نارسايی قلبی
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 مدورد اسدتفاده در داروهدای کاربردهدای بدالينیو  جانبی عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مکان يیآشنا 7

 آريتمی قلبی

 ی ديورتيکداروها کاربردهای بالينیو  جانبی عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مکان يیآشنا 8

ای و داروه آنتی هيستامين ها کاربردهای بالينیو  جانبی عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مکان يیآشنا 9

 مورد استفاده در درمان آسم

 دواخ آور -آرام بخش داروهای کاربردهای بالينیو  جانبی عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مکان يیآشنا 10
ضدد درد هدای اوپيوئيددی و  کاربردهدای بدالينیو  جدانبی عوارضفارماکوکنتيک، ثر، ا سميبا مکان يیآشنا 11

 آنتاگونيست ها

بدی حدس کنندده   داروهدای کاربردهدای بدالينیو  جدانبی عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مکان يیآشنا 12

 موضعی

شدل کنندده عتدالت  داروهای کاربردهای بالينیو  جانبی عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مکان يیآشنا 13

 اسکلتی

تدی بتدا ککتدام هدا و سداير آن کاربردهای بالينیو  جانبی عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مکان يیآشنا 14

 بيوتيک های فعال عليه ديواره و غشای سلولی 

ا، ، ماکروليددههدا تتراسيکلين کاربردهای بالينیو  جانبی عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مکان يیآشنا 15

 ، آمينوگليکوزيد هاکلرامفنيکلکليندامايسين، 

 ی مدورد اسدتفاده درداروهدا کاربردهدای بدالينیو  جانبی عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مکان يیآشنا 16

 انعقادی ادتالکت

 وتروئيد هدا آدرنوکورتيکواسد کاربردهای بدالينیو  جانبی عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مکان يیآشنا 17

 آنتاگونيست های آدرنوکورتيکال

 ضد ديابت داروهای جانبی عوارضفارماکوکنتيک و  اثر،  سميمکانهورمون های پانکراسی و  با  يیآشنا 18

زنان و  داروهای مورد استفاده در کاربردهای بالينیو  جانبی عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مکان يیآشنا 19

 زايمان 

 داروهدای مدورد اسدتفاده در کاربردهدای بدالينیو  جانبی عوارضفارماکوکنتيک، اثر،  سميبا مکان یيآشنا 20

 بيماری های دستگاه گوارش

 ر کنددر مورد سرفصل مطالب بايد تمام مطالب ارائه شده در هر مبحث را به طور کلی در چند مورد ذک

 جدول زمانبندي دروس

ساعت  سرفصل مطالب

 ارائه

 منابع درسي  دریسروش ت تاریخ

 

امكانات مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

)تكویني و 

 پایاني(

کليات فارماکولوژی و 

 فارماکودیناميک

120 
 دقيقه

سخنراني و  95.6.21

 نمایش اسالید

کتاب  -

 یفارماکولوژ

وایت برد 

،ویدئو 

فعاليت 

کالسي+ 
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 کاتزونگ 

کتاب  -

 یفارماکولوژ

 رترو-کاتزونک

پرسش و  پروژکتور

کویيز پاسخ+ 

+آزمون ميان 

ترم و  پایان 

 ترم

 120 کليات فارماکوکنتيک 
 دقيقه

سخنراني و  95.6.28

 نمایش اسالید

کتاب  -

 یفارماکولوژ

 کاتزونگ 

کتاب  -

 یفارماکولوژ

 رترو-کاتزونک

وایت برد 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت 

کالسي+ 

پرسش و 

پاسخ+ کویيز 

+آزمون ميان 

ترم و  پایان 

 ترم

ل کننده و داروهای فعا

مسدودکننده گيرنده 

 کولينرژیک 

120 
 دقيقه

سخنراني و  95.7.4

 نمایش اسالید

کتاب  -

 یفارماکولوژ

 کاتزونگ 

کتاب  -

 یفارماکولوژ

 رترو-کاتزونک

وایت برد 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت 

کالسي+ 

پرسش و 

پاسخ+ کویيز 

+آزمون ميان 

ترم و  پایان 

 ترم

داروهای فعال کننده و 

ده گيرنده مسدودکنن

 آدرنرژیک

120 
 دقيقه

سخنراني و  95.7.11

 نمایش اسالید

کتاب  -

 یفارماکولوژ

 کاتزونگ 

کتاب  -

 یفارماکولوژ

 رترو-کاتزونک

وایت برد 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت 

کالسي+ 

پرسش و 

پاسخ+ کویيز 

+آزمون ميان 

ترم و  پایان 

 ترم

داروهای ضد فشار خون و 

 دیورتيک ها

120 
 دقيقه

سخنراني و  95.7.18

 نمایش اسالید

کتاب  -

 یفارماکولوژ

 کاتزونگ 

کتاب  -

 یفارماکولوژ

 رترو-کاتزونک

وایت برد 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت 

کالسي+ 

پرسش و 

پاسخ+ کویيز 

+آزمون ميان 

ترم و  پایان 

 ترم

مورد استفاده در  داروهای

درمان آنژین، آریتمي و 

 نارسایي قلبي

120 
 دقيقه

95.7.25 
95.8.2 

سخنراني و 

 نمایش اسالید

کتاب  -

 یفارماکولوژ

 کاتزونگ 

کتاب  -

وایت برد 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت 

کالسي+ 

پرسش و 

پاسخ+ کویيز 
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 یفارماکولوژ

 ترور-کاتزونک

+آزمون ميان 

ترم و  پایان 

 ترم

داروهای مورد استفاده در 

درمان آسم و آنتي 

 هيستامين

 ها

120 
 دقيقه

سخنراني و  95.8.9

 یش اسالیدنما

کتاب  -

 یفارماکولوژ

 کاتزونگ 

کتاب  -

 یفارماکولوژ

 رترو-کاتزونک

وایت برد 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت 

کالسي+ 

پرسش و 

پاسخ+ کویيز 

+آزمون ميان 

ترم و  پایان 

 ترم

مورد استفاده  داروهای 

 در اختالالت انعقادی

120 
 دقيقه

سخنراني و  95.8.16

 نمایش اسالید

کتاب  -

 یوژفارماکول

 کاتزونگ 

کتاب  -

 یفارماکولوژ

 رترو-کاتزونک

وایت برد 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت 

کالسي+ 

پرسش و 

پاسخ+ کویيز 

+آزمون ميان 

ترم و  پایان 

 ترم

 

آدرنوکورتيكواستروئيدها 

و آنتاگونيست های 

 آدرنوکورتيكال

120 
 دقيقه

سخنراني و  95.8.23

 نمایش اسالید

کتاب  -

 یفارماکولوژ

 کاتزونگ 

کتاب  -

 یفارماکولوژ

 رترو-کاتزونک

وایت برد 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت 

کالسي+ 

پرسش و 

پاسخ+ کویيز 

+آزمون ميان 

ترم و  پایان 

 ترم

 

پانكراس و داروهای ضد  

 دیابت 

120 
 دقيقه

سخنراني و  95.9.7

 نمایش اسالید

کتاب  -

 یفارماکولوژ

 کاتزونگ 

کتاب  -

 یفارماکولوژ

 رترو-کاتزونک

برد وایت 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت 

کالسي+ 

پرسش و 

پاسخ+ کویيز 

+آزمون ميان 

ترم و  پایان 

 ترم

خواب با داروهای  یيآشنا

 خشبآرام  -آور

120 
 دقيقه

سخنراني و  95.9.14

 نمایش اسالید

کتاب  -

 یفارماکولوژ

 کاتزونگ

 کتاب -

 یفارماکولوژ

 رترو-کاتزونک

وایت برد 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت 

ي+ کالس

پرسش و 

 + کویيزپاسخ

ميان  +آزمون

پایان  ترم و 
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 ترم

 یبا ضد درد ها یيآشنا

 ستيو آنتاگون یديوئياوپ

 ها

120 
 دقيقه

سخنراني و  95.9.21

 نمایش اسالید

کتاب  -

 یفارماکولوژ

 کاتزونگ 

کتاب  -

 یفارماکولوژ

 رترو-کاتزونک

وایت برد 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت 

کالسي+ 

پرسش و 

ز پاسخ+ کویي

+آزمون ميان 

ترم و  پایان 

 ترم

بي حس کننده ها  یيآشنا

 و شل کننده های عضالني 

120 
 دقيقه

سخنراني و  95.9.28

 نمایش اسالید

کتاب  -

 یفارماکولوژ

 کاتزونگ

 کتاب -

 یفارماکولوژ

 رترو-کاتزونک

وایت برد 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت 

کالسي+ 

پرسش و 

پاسخ+ کویيز 

+آزمون ميان 

یان ترم و  پا

 ترم

با انواع آنتي  یيآشنا

  بيوتيک ها 

120 
 دقيقه

سخنراني و  95.10.5

 نمایش اسالید

  کتاب -

 یفارماکولوژ

 کاتزونگ

 کتاب -

 یفارماکولوژ

 رترو-کاتزونک

وایت برد 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت 

کالسي+ 

پرسش و 

پاسخ+ کویيز 

+آزمون ميان 

ترم و  پایان 

 ترم

داروهای مورد استفاده در 

رمان بيماری های د

 دستگاه گوارش

120 
 دقيقه

سخنراني و  95.10.12

 نمایش اسالید

  کتاب -

 یفارماکولوژ

 کاتزونگ

 کتاب -

 یفارماکولوژ

 رترو-کاتزونک

وایت برد 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت 

کالسي+ 

پرسش و 

پاسخ+ کویيز 

+آزمون ميان 

ترم و  پایان 

 ترم

مورد با داروهای  یيآشنا

 ن و زایماناستفاده در زنا

 

120 
 دقيقه

سخنراني و  

 نمایش اسالید

  کتاب -

 یفارماکولوژ

 کاتزونگ

 کتاب -

 یفارماکولوژ

 رترو-کاتزونک

وایت برد 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت 

کالسي+ 

پرسش و 

پاسخ+ کویيز 

+آزمون ميان 

ترم و  پایان 

 ترم
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  منابع درسي :

 مطالب ارائه شده در کالس 

  Katzung 2012ی کتاب التین فارماکولوژ

 ترور-کتاب فارماکولوژی کاتزونک

 

 :نحوه ارزشيابی 

 :و عملیارزشيابی تئوری 

 و فعاليت کالسی ، کوييزپايان ترمميان ترم، آزمون 

 

  :نحوه محاسبه نمره کل درس 

 نمره2: ،حضور وغیاب کوییز ،ارائه تحقیقشرکت در مباحث کالسی، فعالیت کالسی شامل 

 نمره 9آزمون میان ترم: 

  نمره 9آزمون پایان ترم :
 

 

 مقررات : 
 نمره 10حد نمره قبولي : 

 س آيين نامه كل دانشگاه هاي علوم پزشكي مي باشد.نمره حد نصاب قبولي براسا -
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 داروشناسيفرم طرح درس روزانه  

 رستاریدانشکده پ

 داروشناسیعنوان درس: 

 کلیات فارماکودینامیک موضوع درس: 

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه اتاق عملمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر 21تعداد فراگیران:

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 بیوشیمی، فیزیولوژی، باکتری شناسی، انگل شناسیپیش نیاز: 

 وژی و تاثیر دارو بر بدنمفاهیم فارماکولبا  انیدانشجو ییآشنااهداف کلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 اآنه فیتعر و اخه های مختلف علم فارماکولوژی، شفارماکولوژی فیتعر 20 یفارماکولوژچه خیو تار فیتعر

 را بیان کند. 

 شناختی

 ییدارو ایه رندهیگ تهیما

 

 ملکردحوه عن ،داروها ینیبال اثرات و ارتباط آن با ییدارو رندهیمفهوم گ 25

 را شرح دهد.  ییهای دارو رندهیانواع گو  ییهای دارو رندهیگ

 شناختی

 پاسخ غلظت دارو و نیب یارتباط کم

 یدرمان

های  ستیآنتاگون، ستیآگون داروهای ورداثر در م-غلظت دارو یمنحن 25

 های  سمیمکان ریساو  ینسب ستیآگون، ریناپذ و برگشت یرقابت

 را شرح دهد. ییدارو سمینتاگونآ

 شناختی

بر  که ییها ندهریاثر گ سمیمکان، یهای داخل سلول رندهیاثر گ سمیمکان 40 ااثرداروه و امیهای انتقال پ سمیمکان

 نیتوکیهای س رندهیگ ، دارند های گسترده بر روی غشا قرار میآنز روی

نال ند )کاغشا قرارگرفته ا یونی نال هایکه برروی کا ییها رندهیگ ، ها

 نیئپروت قیکه از طر ییها رندهیگ، و ولتاژ( گاندیبه ل وابسته یونیهای 

سان ر امیپ انواع و  ها رندهیگ میتنظ، مرتبط هستند ییعوامل اجرا به های

 را توضیح دهد. هیهای ثانو

 

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و کامپیوتر، وایت برد power pointویدئوپرژکتور و  وسایل آموزشی:

 گیری:بندی و نتیجهجمع

نحوه  وسپتورها نواع رادر پایان دانشجو باید بتواند مفاهیم فارماکولوژی و زیر شاخ های آن، تعریف فارماکودینامیک، 

 اسخ را شرح دهد.پ-عملکرد آنها، مفایهم آگونیست، آنتاگونیست و ارتباط دوز

 :زمان

 دقیقه10

 زمان: پرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت کتبی میان ترم و پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه ای و ارزشیابی: 
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 دقیقه تشریحی 
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 داروشناسيفرم طرح درس روزانه  

 رستاریدانشکده پ

 داروشناسیعنوان درس: 

 کلیات فارماکوکنتیک موضوع درس: 

 حددو واتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه اتاق عملمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر17 تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 بیوشیمی، فیزیولوژی، باکتری شناسی، انگل شناسیپیش نیاز: 

 و اثر بدن بر دارو  مفاهیم فارماکوکنتیکبا  انیدانشجو ییآشنااهداف کلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

تشار قانون ان، کیولوژیهای ب طیمح نحوه نفوذ کردن داروها به درون 20 کیفارماکوکنت هیاصول اول

-)معادله هندرسون یانحالل داروها در آب و چرب تیقابل، کیف

 هد.را شرح د هاسلباخ(

 شناختی

 کینتیفارماکوک پارامترهای مرتبط با

 داروها

 ، ر بدنتجمع دارو د ای یانباشتگ ، عمر مهین ، رانسیکل ، عیحجم توز 20

ح ا شرر استخراج داروها توسط ارگانهای بدن و  داروها یستیز یفراهم

 دهد. 

 شناختی

 شناختی د.رح دهداروها را ش یاثرات تجمعو  رییاثرات تاخ ، داروها یاثرات آن 10 داروها ریتاث یالگوی زمان

 ییدارو میرژ کی نیینحوه تع

 بر اساس فاکتورهای یمنطق

 یکیتیفارماکوکن

دوز  نییتعو نحوه  دوز پرکننده نییتعنحوه  ، برنامه مقداربندی دارو 15

 را توضیح دهد. نگهدارنده

 

 شناختی

 و یکیفارماکوکنت رهاییمتغ

 جینتا ریفسمهم در ت یکینامیفارماکود

 داروها یغلظت خون نییحاصل از تع

ثر در ا عیحجم توز ریتاث، عمر مهین، رانسیکل زانیم ، جذب زانیم تاثیر 15

 ها راودار ارگانهای هدف به اثرات تیحساسو  اثر دارو ممیماکزدارو، 

 شرح دهد.

 شناختی

 ودار عیدر توز ییدارو سمینقش متابول، ییدارو سمیبه متابول ازینعلت  30 داروها سمیمتابول

 یکروزومیم تمسیس ، دارو در بدن سمیمحل های متابول، بدن در

 و اروهاد سمیمتابولI چندکاره و واکنش های فاز سمیمتابول دازهاییکسا

 سمیبولمتا ینیبال تیاهمو  داروها یسم سمیمتابول، II واکنش های فاز

 را شرح دهد. داروها

 شناختی

 پرسش و پاسخ های تدریس: سخنرانی،روش

 و کامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژکتور و 
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 گیری:بندی و نتیجهجمع

تیک در ارماکوکنفورهای در پایان دانشجو باید بتواند مفاهیم فارماکوکنتیک و جذب، توزیع، متابولیسم، حذف و اثر فاکت

 اثربخشی و انتخاب دوز را شرح دهد.

 زمان:

 دقیقه10

ه ای و هارگزینچپرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت کتبی میان ترم و پایان ترم به صورت پرسش های ارزشیابی: 

 تشریحی 

 زمان: 

 دقیقه
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 داروشناسيفرم طرح درس روزانه  

 رستاریدانشکده پ

 داروشناسیعنوان درس: 

داروهای فعال کننده و مسدود موضوع درس: 

 نرژیک کننده گیرنده های کولی

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه اتاق عملمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر 21 تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 بیوشیمی، فیزیولوژی، باکتری شناسی، انگل شناسیپیش نیاز: 

   انواع داروهای موثر بر سیستم کولینرژیک و کاربرد بالینی هر دستهبا  انیدانشجو ییآشنااهداف کلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 اعصاب های ستمیس یاختصارآناتوم

 کیو پاراسمپات کیسمپات

 کیتاهای سمپ ونیمحل گانگل، کیو پاراسمپات کیسمپات برهاییمنشا ف 10

 را شرح دهد. کیپاراسمپات و

 شناختی

 ها را امیمواد انتقال دهنده پ یمیش

 و کیاعصاب سمپات ستمیدرس

 کیپاراسمپات

و  سازی،آزادسازی رهیذخ ساخت،شامل  کینرژیکول ستمیانتقال در س 20

 ساخت،شامل  کیآدرنرژ ستمیانتقال در س، نیکول لیاست ختم عمل

 ینیکاتکوالم ترهاییترنسمنورو لکردسازی،آزادسازی و ختم عم رهیذخ

ک را رنرژیو انواع گیرنده های کولینرژیک و آد نینفر ینوراپ و نیدوپام

 شرح دهد. 

 شناختی

 ستیآگون داروهای هیفارماکولوژی پا

 میبا اثر مستق کینرژیکول های رندهیگ

شده  دجایاثرات ا، کینامیفارماکود، کینتیفارماکوک، ییایمیساختار ش 15

 را شرح دهد.ارگانها افت ها وروی ب

 شناختی

 لیاست داروهای مقلد هیفارماکولوژی پا

 میمستق ریبا اثر غ نیکول

شده  دجایاثرات ا، کینامیفارماکود، کینتیفارماکوک، ییایمیساختار ش 15

 را شرح دهد.ارگانها روی بافت ها و

 

 شناختی

  داروهای مقلد ینیفارماکولوژی بال

 کینرژیکول ستمیس

 -یو ادراری، عصب یگوارش دستگاه ،یچشم هاییماریازب یدرمان بعض 20

 یبا آنت تیدرمان مسموم ،مرکزی یعصب ستمی،سیقلب ،یعضالن

 کینرژیکول ستمیس از داروهای مقلد یناش تیمسمومو  ها ینیموسکار

 را شرح دهد.

 شناختی

 ینیو کاربرد بال هیفارماکولوژی پا

 ینیموسکار یآنت داروهای

شده  جادیاثرات ا، کینامیفارماکود،  کینتیو فارماکوک ییایمیر شساختا 25

 یعصب ستمیازاختالالت س یدرمان بعض ، ارگانها روی بافت ها و

 تیرمان مسموم، د،ادراریی،گوارشیعروق-ی،قلبی،تنفسیمرکزی، چشم

 موارد منع مصرفو  یعوارض جانب، کینرژیکول ستمیس با داروهای مقلد

 شناختی
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 شرح دهد. آنتی موسکارین ها را

 ینیو کاربرد بال هیفارماکولوژی پا

 یونیبلوك کننده گانگل داروهای

  و ینیمصارف بال، کینامیفارماکود، کینتیو فارماکوک ییایمیساختار ش 15

 را شرح دهد. ییدارو تیسم

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و کامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژکتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

ستیل اعملکرد  پایان ودر پایان دانشجو باید بتواند سیستم کولینرژیک، آدرنرژیک، نحوه ساخت، ذخیره سازی، آزادسازی 

ژیک نرقلد کولیوهای مکولین و نوراپی نفرین و همچنین مکانیسم عمل، عوارض جانبی، فارماکوکنتیک و مصارف بالینی دار

 و مسدود کننده کولینرژیک  را شرح دهد.

 زمان:

 دقیقه10

ه ای و هارگزینچپرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت کتبی میان ترم و پایان ترم به صورت پرسش های ارزشیابی: 

 تشریحی 

 زمان: 

 دقیقه
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 داروشناسيفرم طرح درس روزانه  

 رستاریدانشکده پ

 داروشناسیعنوان درس: 

داروهای فعال کننده و مسدود وع درس: موض

 کننده گیرنده های آدرنرژیک 

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه اتاق عملمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر 21 تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 ژی، باکتری شناسی، انگل شناسیبیوشیمی، فیزیولوپیش نیاز: 

  انواع داروهای موثر بر سیستم آدرنرژیک و کاربرد بالینی هر دسته با  انیدانشجو ییآشنااهداف کلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 داروهای مقلد هیفارماکولوژی پا

 کیسمپات

 بودن یانتخاب، عملکردی آنها سمیمکان و کیآدرنرژ های رندهیانواع گ 20

 یوراپانتقال دهنده های ن، کیهای آدرنرژ رندهیگ میتنظ ،ها رندهیگ

های طبقه بندی داروو  کیداروهای مقلد سمپات ییدارو یمیش، نینفر

 را شرح دهد. کیمقلد سمپات

 شناختی

 روی بر کیاثرات داروهای مقلد سمپات

 نارگانهای مختلف در بد

 شناختی هد. درا شرح ارگانها ریاثر بر ساو  یعروق-یقلب ستمیاثر بر س 20

-گاه ادراریدست ، چشم ، یالکسیآناف، یتنفس ، یعروق-یکاربردهای قلب 20 کیسمپات داروهای مقلد ینیکاربرد بال

 را  شرح دهد.CNSو  یتناسل

 شناختی

 ینیو کاربرد بال هیفارماکولوژی پا

 آلفا رندهیگ ستیآنتاگون داروهای

 کیآدرنرژ

 هرندیگ ستیداروهای مهم آنتاگون ،کیاثرات فارماکولوژ، اثر سمیانکم 25

فشارخون  فشارخون، اورژانس های توما،یدرمان فئوکروموس، آلفا

عوذ ن اختاللو  BPHر انسداد ادراری د ،یطیمح عروق هاییماریمزمن،ب

 را شرح دهد.

 

 شناختی

 ینیلو کاربرد با هیفارماکولوژی پا

 بتا رندهیگ ستیآنتاگون داروهای

 کیآدرنرژ

، تاب رندهیگ ستیداروهای مهم آنتاگون ، کینامیفارماکود، کینتیفارماکوک 25

 یینارسا ،یهای قلب یتمیآر قلب، کیسکمیا مارییدرمان فشار خون،ب

 هاییرمایدی،بیروئیپرتیه گلوکوم، ،یعروق یقلب هاییماریب ری،سایقلب

 کیژبتاآدرنر رندهیگ ستیخاب داروهای آنتاگونانت، اساس کینورولوژ

 را شرح دهد. ییدارو تیسمو 

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و کامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژکتور و 
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 گیری:بندی و نتیجهجمع

وارض عینامیک، رماکودای آدرنرژیک، فارماکوکنتیک، فادر پایان دانشجو باید بتواند سیستم آدرنرژیک، انواع گیرنده ه

 هد.شرح د جانبی و مصارف بالینی داروهای مقلد آدرنرژیک و مسدود کننده رسپتور آلفا و بتا آدرنرژیک  را

 زمان:

 دقیقه10

ه ای و هارگزینچپرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت کتبی میان ترم و پایان ترم به صورت پرسش های ارزشیابی: 

 تشریحی 

 زمان: 

 دقیقه
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 داروشناسيفرم طرح درس روزانه  

 رستاریدانشکده پ

 داروشناسیعنوان درس: 

داروهای ضد فشار خون و موضوع درس: 

 داروهای دیورتیک 

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه اتاق عملمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر 21تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 بیوشیمی، فیزیولوژی، باکتری شناسی، انگل شناسیپیش نیاز: 

 انواع داروهای مورد استفاده در درمان فشار خون باال   با  انیدانشجو ییآشنااهداف کلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 توانددانشجو باید ب

 حیطه

 مورد نظر 

مهارکننده  فارماکولوژی داروهای مدر

 کیکربن درازیان میآنز

  و یانبعوارض ج، ینیکاربردهای بال ، کینامیفارماکود، کینتیفارماکوک 10

 را شرح دهد. موارد منع مصرف

 شناختی

نع موارد م و  یجانب عوارض، ینیکاربردهای بال ، کینامیفارماکود 15 هنله فارماکولوژی داروهای مدر قوس

 را شرح دهد.  مصرف

 شناختی

نع موارد م و  یعوارض جانب، ینیکاربردهای بال ، کینامیفارماکود 15 دییازیت فارماکولوژی داروهای مدر

 را شرح دهد. مصرف

 شناختی

نگهدارنده  فارماکولوژی داروهای مدر

 میی پتاس

نع موارد م و  یبعوارض جان، ینیکاربردهای بال ، کینامیفارماکود 10

 را شرح دهد.  مصرف

 شناختی

 دهنده رییفارماکولوژی داروهای مدر تغ

 دفع آب زانیم

 ADH های هورمون ضد ادراری ستیآگون، کیهای اسموت کیورتید 10

را راز داروهای مد یبینحوه استفاده ترک و  ADH های ستیآنتاگون،

 شرح دهد.

 شناختی

 لکردعم که ییداروها هیفارماکولوژی پا

را تغییر می  کیسمپات یعصب ستمیس

 دهند

 ومکانیسم اثر، فارماکوکنتیک، عوارض جانبی، تداخالت داررویی  20

 نهایی پابلوك کننده ها، ونیداروهای بلوك کننده گانکلکاربرد بالینی 

 های اعصاب

بلوك کننده های و ( postganglionic) یونیگانگل پس یکیسمپات

 را شرح دهد. لوکرها و آلفابلوکرها()بتا ب یکیآدرنرژ رندهیگ

 شناختی

 داروهای گشاد هیفارماکولوژی پا

 عروق کننده

 ل،یدیکسنوین،میدراالزیه داروهای تیو سم کینتیاثر، فارماکوک سمیمکان 15

را  میکلس عوامل بلوك کننده کانال هایو  دیازوکساید،دیتروپروسین میسد

 شرح دهد.

 شناختی

 شناختی لمبد میمهارکننده آنز داروهای تیو سم کینتیاثر، فارماکوک سمیمکان 15 کننده ای مهارداروه هیفارماکولوژی پا
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 هد.را شرح د نیوتانسیآنژ رندهیبلوك کننده های گ و  نیوتانسیآنژ نیوتانسیآنژ

 خوندرمان اورژانس های فشارو  ییسرپا مارانیدرمان فشارخون در ب 10 فشارخون داروهای ضد ینیکاربرد بال

 را شرح دهد.

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و کامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژکتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

د استفاده وهای موراع داردر پایان دانشجو باید بتواند مکانیسم اثر، فارماکوکنتیک، عوارض جانبی و تداخالت دارویی انو

ر بای موثر داروه درمان فشار خون شامل مدرها، داروهای متسع کننده عروق، داروهای مهارکننده آنزیوتانسیون و در

 سیستم سمپاتیک  را شرح دهد.

 زمان:

 دقیقه10

ه ای و هارگزینچپرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت کتبی میان ترم و پایان ترم به صورت پرسش های ارزشیابی: 

 تشریحی 

 ان: زم

 دقیقه
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 داروشناسيفرم طرح درس روزانه  

 رستاریدانشکده پ

 داروشناسیعنوان درس: 

داروهای متسع کننده عروق و موضوع درس: 

 درمان آنژین صدری

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه اتاق عملمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر 21اگیران: تعداد فر

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 بیوشیمی، فیزیولوژی، باکتری شناسی، انگل شناسیپیش نیاز: 

 انواع داروهای مورد استفاده در درمان آنژین صدریبا  انیدانشجو ییآشنااهداف کلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 رمورد نظ 

 و یانبعوارض ج ، کینامیفارماکود ، کینتیفارماکوک ، ییایمیساختار ش 30 تهایترین و تراتهاین هیفارماکولوژی پا

 و راتتین داروهای دسته ینیاثرات بال سمیمکان، ییبروز مقاومت دارو

 را شرح دهد. ینیکاربردهای بال

 شناختی

 کننده داروهای بلوك هیفارماکولوژی پا

 میکانال کلس

 سمیکانم، یعوارض جانب، کینامیفارماکود، کینتیطبقه بندی و فارماکوک 20

 را شرح دهد.  ینیکاربردهای بال و  ینیاثرات بال

 شناختی

 کننده داروهای بلوك هیفارماکولوژی پا

 بتا رندهیگ

، ینبعوارض جا، کینامیفارماکود، کینتیو فارماکوکساختمان شیمیایی  20

 را شرح دهد. ینیکاربردهای بال و  ینیاثرات بال سمیمکان

 شناختی

 ضد دیداروهای جد هیفارماکولوژی پا

 صدری نیآنژ

 سمیکانم، یعوارض جانب، کینامیفارماکود، کینتیطبقه بندی و فارماکوک 10

 را شرح دهد.  ینیکاربردهای بال و  ینیاثرات بال

 شناختی

رمان د ، (کیآترواسکلروت نیآنژ ای کیکالس نی)آنژیکوشش نیدرمان آنژ 30 نیداروهای ضدآنژ ینیکاربرد بال

 داریاناپ نیژدرمان آن،  (نزمتالیپر ای انتیوار نی)آنژکیوازواسپاست نیآنژ

 شلنگ و یطیعروق مح هاییماریدرمان بو  حاد کرونری و سندرم های

 را شرح دهد. متناوب

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و کامپیوتر، وایت برد power pointکتور و وسایل آموزشی: ویدئوپرژ

 گیری:بندی و نتیجهجمع

واع داروهای ارویی انخالت ددر پایان دانشجو باید بتواند مکانیسم اثر، فارماکوکنتیک، عوارض جانبی، کاربرد بالینی و تدا

 دهد. ا را شرحالکرهمی وبتا بمورد استفاده در درمان آنژین صدری  شامل نیترات ها، داروهای بلوك کننده کانال کلسی

 زمان:

 دقیقه10

ه ای و هارگزینچپرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت کتبی میان ترم و پایان ترم به صورت پرسش های ارزشیابی: 

 تشریحی 

 زمان: 

 دقیقه



 19 

 



 20 

 

 داروشناسيفرم طرح درس روزانه  

 رستاریدانشکده پ

 داروشناسیعنوان درس: 

ای مورد استفاده در داروهموضوع درس: 

 نارسایی قلبی و آریتمی قلبی

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه اتاق عملمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر 21 تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 ، انگل شناسیبیوشیمی، فیزیولوژی، باکتری شناسیپیش نیاز: 

 انواع داروهای مورد استفاده در درمان آریتمی و نارسایی قلبیبا  انیدانشجو ییآشنااهداف کلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 Iکالس ینیو بال هیفارماکولوژی پا

 )بلوك یتمیضد آر داروهای

 (میکانال سد کننده

برد و کار کینتیفارماکوک ،ییدارو تیمسموم ،یقلب ریغ ،یثرات قلبا 20

 ن،یائدوکیل د،یرامیزوپید ن،یدینیک د،یآم نیپروکائ داروهای ینیبال

 را شرح دهد. پروپافنونو  دینیفلکائ ن،یلتیمکس

 شناختی

 II کالس ینیو بال هیفارماکولوژی پا

 )بتابلوکرها( یتمیضد آر داروهای

 یانبو عوارض ج ینیکاربرد بال عمل و اثرات سمیمکان ،یداروهای اصل 10

 را شرح دهد. 

 شناختی

 IIIس کال ینیو بال هیفارماکولوژی پا

 یتمیضد آر داروهای

برد و کار کینتیفارماکوک ،ییدارو تیمسموم ،یقلب ریغ ،یاثرات قلب 15

 هد.ا شرح در دیلیبوتیو ا دیلیدوفت سوتالول، ودارون،یآم داروهای ینیبال

 ناختیش

 IV کالس ینیو بال هیفارماکولوژی پا

 کننده )بلوك  یتمیضد آر داروهای

 (میهای کانال کلس

 ینیبال و کاربرد کینتیفارماکوک ،یجانب ،عوارضیخارج قلب ،یاثرات قلب 15

 را شرح دهد.  ازمیلتیو د لیوراپام داروهای

 شناختی

 دهاییکوزیگل هیفارماکولوژی پا

 تالیژید

 لشام ی: اثرات قلبکینامیفارماکود، کینتیفارماکوک ، ییایمیساختار ش 30

ا ر ییروها،تداخالت دا ارگان ریاثربر سا ،یکیو الکتر یکیمکان اثرات

 شرح دهد.

 شناختی

 داروهای ریسا هیفارماکولوژی پا

 مثبت نوتروپیا

 نیدیریپ ی)بمهار کننده های فسفودی استراز ینیاثر و کاربرد بال سمیمکان 10

ا ر نیمو دوپا نیدوبوتامک شامل یبتای آدرنرژ رندهیمحرك های گو  ها(

 شرح دهد.

 شناختی

 که ییداروها ینیفارماکولوژی بال

 دقلب کاربرد دارن یینارسا در

ا، ه کیورتیمانند د ییداروها مزمن با یقلب یینارسا یارو درماند 20

ن مادر ، و... یعروق گشادکننده های ن،یوتانسیآنژ های ستیآنتاگون

 هد.را شرح د یحاد قلب ییدرمان نارسا و  کیاستولید یقلب یینارسا

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش
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 و کامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژکتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

واع داروهای ارویی انخالت دنبی، کاربرد بالینی و تدادر پایان دانشجو باید بتواند مکانیسم اثر، فارماکوکنتیک، عوارض جا

 مورد استفاده در نارسایی قلبی و آریتمی قلبی را شرح دهد.

 زمان:

 دقیقه10

ه ای و هارگزینچپرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت کتبی میان ترم و پایان ترم به صورت پرسش های ارزشیابی: 

 تشریحی 

 زمان: 

 دقیقه
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 داروشناسيح درس روزانه فرم طر

 دانشکده پرستاری

 داروشناسیعنوان درس: 

 آسمداروهای مورد استفاده در موضوع درس: 

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه اتاق عملمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر 21 تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریده پدانشك 

 فیزیولوژی  پیش نیاز:

 ت آسمیبا انواع داروهای مورد استفاده در درمان حمالت آسم و پیشگیری از حمال انیدانشجو ییآشنااهداف کلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

مکانیسم های پاسخ به محرك های  آسم،  تعریف آسم، پاتوژنز 10 پاتوفیزیولوژی بیماری آسم

 استنشاقی را شرح دهد.

 شناختی

 ستیگونآو  زوپروترنولیو ا نین،افدرینفریمانند: اپ کیمقلدهای سمپات 15 داروهای مقلد سمپاتیک 

اثر،  سمیانمک، ..ن،یآلبوترول،تربوتالمانند  β2 های رندهیگ یهای انتخاب

رح آن ها را ش یعوارض جانب و ینیبال کاربردهای ک،ینامیفارماکود

  دهد.

 

 شناختی

مورد استفاده  ینیگزانت لیمت داروهای

 آسم در

ای هرگان افارماکوکنتیک، اثر بر  ک،ینامیاثر، فارماکود سمیمکانشیمی،  15

 د.این دسته را شرح ده یو عوارض جانب ینیبال کاربردهایمختلف، 

 

 شناختی

 مورد ینیهای موسکار ستیآنتاگون

 در آسم استفاده

 شناختی د.رح دهشاین دسته را  یو عوارض جانب ینیبال کاربردهایاثر،  سمیمکان 10

در  استفاده مورد دهاییکواستروئیکورت

 آسم

 شناختی د.رح دهشاین دسته را  یو عوارض جانب ینیبال کاربردهای، اثر سمیمکان 10

 داروهای مورد استفاده در ریسا

 آسم

 -2، لیدوکرومو ن نیکرومول  -1: ینیاربردهای بالاثرو ک سمیمکان 10

 مهارکننده های مسیر لکوترین را شرح دهد.

 شناختی

 شناختی کاربردهای بالینی، سمیت و موارد منع مصرف را شرح دهد. 10 فارماکولوژی بالینی هیستامین

وی بالکرها بر رH1اثرات  شیمی و فارماکوکنتیک، فارماکودینامیک، H1-antagonists  15فارماکولوژی پایه 

  بافتهای مختلف را شرح دهد.

 شناختی
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 فارماکولوژی بالینی                  
H1-antagonists 

 ح دهد.بالکرها را شر H1کاربردهای بالینی، سمیت و تداخالت دارویی  15

 

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و کامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژکتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

 یرات درماناث ، سمآ مارییموثر در ب ییگروههای دارو، آسم بصورت مختصر مارییب ولوژییزیپاتوفدر پایان دانشجو باید 

 اکوکنتیک،مید فاررا شرح دهد. بعالوه با آسم مارییداروهای موثر در ب یعوارض جانبو  آسم مارییداروهای موثر در ب

یرنده یست های گنتاگونآفارماکودینامیک، اثر هیستامین بر روی بافت ها، کاربرد بالینی، عوارض جانبی و تداخالت  انواع 

 هیستامینی را شرح دهد.

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:   تشریحی وپرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت کتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه ای ارزشیابی: 

 دقیقه
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 داروشناسيفرم طرح درس روزانه 

 رستاریدانشکده پ

 داروشناسیعنوان درس: 

 یپانكراس و داروها یهورمون هاموضوع درس: 

 ابتیضد د

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه اتاق عملمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر 21 یران: تعداد فراگ

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 بیوشیمی، فیزیولوژی، باکتری شناسی، انگل شناسیپیش نیاز: 

 ابتیضد د داروهای یو  عوارض جانب کیاثر، فارماکوکنت سمیو مکان یپانکراس یبا  هورمون ها  انیدانشجو ییآشنااهداف کلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

  اهداف رفتاری

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

غدد پانکراس و انواع  فیزیولوژی

 دیابت

 هورمون هایاثرات فیزیولوژیک  عملکرد درون ریز غدد پانکراس،  10

یژگی وو  یوپاتولوژیزیبراساس ف ابتیانواع د ترشح شده از پانکراس، 

 بشناسد .  های آن را

 شناختی

ا ر نیرسپتور انسول کینامیو فارماکود نینسولا یولوژیزیف ،یمیوشیب 20 انسولین

ء، منشا را با توجه به نیمختلف انسول یانواع فرآورده ها، دهد حیتوض

زاثر دو مینحوه تنظ ، کند یبند میتقس یکینتیفارماکوک و ییایمیکوشیزیف

 قیزرت یبو عوارض جان یبا توجه به کارائ یابتیفرد د کیرا در  نیانسول

 نیاز مصرف انسول یناش یها Complications  ،کند ریتفس نیانسول

 را بشناسد .

 شناختی

 میعمل تقس سمیرا با توجه به مکان یخوراک کیسمیپوکلیه یداروها 5 داروهای خوراکی ضد دیابت 

 کند یبند

 شناختی

  اتیو خصوص یمیاوره را از نظر ش لیدسته سولفون یداروها 10 سولفونیل اوره ها 

ر ه یایومزا بیکرده و معا یطبقه بند کینتیماکوکو فار کیارماکولوژف

 ،یانبعوارض جیک، ینتی، فارماکوک کینامیشرح دهد. فارماکود رادسته 

ا بوره ا لیسولفون بی، ترکیشکست در دارو درمانی، نیبال یفارماکولوژ

  دهد حیتوض نیانسول

 شناختی

 ،کیینتیکوک، فارما کینامیدرا از نظر فارماکو مگلیتینیدها دسته یداروها 5 مگلیتینیدها 

 دهد حیتوض مزایا ،ینیبال یفارماکولوژ ،یعوارض جانب

 شناختی

،  کینامیارماکودرا از نظر ف فنیل آالنین-Dمشتقات دسته  یداروها 5 فنیل آالنین -Dمشتقات 

 هدد حیضتو مزایا ،ینیبال یفارماکولوژ ،یعوارض جانب ک،یینتیفارماکوک

 شناختی
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 ،کیینتیکوک، فارما کینامیرا از نظر فارماکود دسته بی گوانیدها یداروها 10 بی گوانید ها 

 دهد حیتوض منع مصرف ،ینیبال یفارماکولوژ ،یعوارض جانب

 شناختی

 ، کینامیرا از نظر فارماکوددسته تیازولیدین دیون ها  یداروها 10 تیازولیدین دیون ها 

 منع مصرف ،ینیبال یفارماکولوژ ،یعوارض جانب ک،یینتیفارماکوک

 دهد حیتوض

 شناختی

،  کینامیدرا از نظر فارماکو دسته مهارکننده آلفا گلوکوزیداز یداروها 10 مهارکننده آلفا گلوکوزیداز

 منع مصرف ،ینیبال یفارماکولوژ ،یعوارض جانب ک،یینتیفارماکوک

 دهد حیتوض

 شناختی

را از نظر  کننده های اسید های صفراویدسته تجزیه  یداروها 5 تجزیه کننده های اسید های صفراوی

 ،ینیلبا یفارماکولوژ ،یعوارض جانب ک،یینتی، فارماکوک کینامیفارماکود

 دهد حیتوض منع مصرف

 شناختی

 کانیسممرا از نظر جدید مورد استفاده در درمان دیابت  یداروهاانواع  10 داروهای جدید در درمان دیابت 

 یولوژفارماک ،یعوارض جانب ک،یینتی، فارماکوک کینامیفارماکوداثر، 

 دهد حیتوض ینیبال

 شناختی

درمان ترکیبی با عومل خوراکی ضد 

 دیابت و داروهای تزریقی

حتیاطات ا، معایب ، مزابای و 2انواع درمان های ترکیبی در دیابت نوع  10

 هر کدام از این درمان های ترکیبی را توضیح دهد.

 شناختی

 یرماند یو استفاده ها یعوارض جانب ، یولوژیزیو ف سمیبول، متا یمیش 10 گلوکاگون

 .گلوکاگون را بشناسد

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و کامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژکتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

ده قند خون،  وهای کاهنو دار د استفاده در درمان دیابت شامل انسولیندر پایان دانشجو باید بتواند انواع دیابت، داروهای مور

 هد. وضیح دتفارماکوکنتیک، مکانیسم اثر، عوارض جانبی، موارد منع مصرف و کاربرد های بالینی این داروها را 

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:   تشریحی وچهارگزینه ای  پرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت کتبی پایان ترم به صورت پرسش هایارزشیابی: 
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 داروشناسيفرم طرح درس روزانه 

 رستاریدانشکده پ

 داروشناسیعنوان درس: 

داروهای مورد استفاده در موضوع درس: 

 یاختالالت انعقاد

 دو واحدتعداد واحد:  

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه اتاق عملمخاطب: گروه و رشته

 96-95اول نیم سال  سال تحصیلی:

 

 نفر 21 تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 بیوشیمی، فیزیولوژی، باکتری شناسی، انگل شناسی پیش نیاز:

 با داروهای مورد استفاده در اختالالت انعقادی  انیدانشجو ییآشنااهداف کلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 ددانشجو باید بتوان

 حیطه

 مورد نظر 

 میاهمف  مکانیسم های انعقاد خون، آنشار انعقاد خون، فیبرینولیز، 15 مکانیسم های انعقاد خون 

 .را بیان کند کیتیپالکت، ترومبوال یکوآگوالنت، آنت یآنت

 شناختی

 شناختی دکن یبند میعمل تقس سمیرا با توجه به مکان ضد اتعقاد یداروها 5 داروهای ضد انعقاد 

را از نظر  دسته مهارکننده های غیرمستقیم ترومبین یداروها 10 مهارکننده های غیرمستقیم ترومبین 

 ،ینیلبا یفارماکولوژ ،یعوارض جانب ک،یینتی، فارماکوک کینامیفارماکود

 دهد حیتوض تداخالت دارویی

 شناختی

 کینامیاکودرا از نظر فارم ترومبین دسته مهارکننده های مستقیم یداروها 10 مهارکننده های مستقیم ترمبین 

ت تداخال ،ینیبال یفارماکولوژ ،یعوارض جانب ک،یینتی، فارماکوک

 دهد حیتوض دارویی

 شناختی

 یلوژفارماکو ،یعوارض جانب ک،یینتی، فارماکوک کینامینظر فارماکود 15 وارفارین و ضد انعقاد های کومارینی

 دهد حیضتو و تداخالت دارویی وارفارین را  ینیبال

 شناختی

،  کینامیرا از نظر فارماکود فیبرینولیتیک یداروهاانواع  10 داروهای فیبرینولیتیک 

 دده حیتوض ینیبال یفارماکولوژ و یعوارض جانب ک،یینتیفارماکوک

 شناختی

 ک،یینتی، فارماکوک کینامیفارماکودضد پالکتی  یداروهاتقسیم بندی  15 داروهای ضد پالکتی 

ی ضد منع مصرف هر گروه داروی و ینیبال یفارماکولوژ ،یعوارض جانب

 دهد حیتوض پالکتی

 شناختی

داروهای مورد استفاده در اختالالت 

 خونریزی دهنده 

انواع داروهای مورد استفاده در اختالالت خونریزی دهنده،  20

 ینیلبا یفارماکولوژ ،یعوارض جانب ک،یینتی، فارماکوک کینامیارماکودف

 دهد حیتوضدارویی آن ها را و تداخالت 

 شناختی
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 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و کامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژکتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

ین اختالالت،  مان ار دردتفاده در پایان دانشجو باید بتواند  مکانیسم های انعقادی، انواع اختالالت انعقادی، داروهای مورد اس

 هد. وضیح دتفارماکوکنتیک، مکانیسم اثر، عوارض جانبی، موارد منع مصرف و کاربرد های بالینی این داروها را 

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:   تشریحی وپرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت کتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه ای ارزشیابی: 
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 داروشناسيدرس روزانه فرم طرح 

 رستاریدانشکده پ

 داروشناسیعنوان درس: 

و  دهایكواستروئیآدرنوکورتموضوع درس: 

 كالیآدرنوکورت یها ستیآنتاگون

 دو واحدواحد:  

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه اتاق عملمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر 21 تعداد فراگیران: 

 تشكیل کالس: مكان

 رستاریدانشكده پ 

 بیوشیمی، فیزیولوژی، باکتری شناسی، انگل شناسیپیش نیاز: 

رد های این کال و کاربرنوکورتیبا گلوکوکورتیکوئیدها، مینرالوکوتیکوئید ها، آنتاگونیست های عوامل آد انیدانشجو ییآشنااهداف کلی: 

   ترکیبات

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 ری اهداف رفتا

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

، آنها میوتنظ های سنتز، ترشح سمیهورمون های غده آدرنال، مکان 20 هورمون های غده آدرنال 

 کیژو فارماکولو کیولوژیزیاثرات ف ،دییهای استروئ رندهیشناخت گ

 را توضیح دهد  بدن هورمون های ادرنال بر

 شناختی

ک، اع گلوکوکورتیکوئید طبیعی و صناعی، خصوصیات فارماکوکنتیانو 40 گلوکوکورتیکوئید ها

 رف وفارماکودینامیک، کاربرد بالینی، عوارض جانبی، موارد منع مص

 احتیاطات آن ها را توضیح دهد 

 شناختی

 امیک،ودینانواع مینرالوکورتیکوئیدها ، خصوصیات فارماکوکنتیک، فارماک 20 مینرالوکورتیکوئید ها  

را  ینی، عوارض جانبی، موارد منع مصرف و احتیاطات آنکاربرد بال

 توضیح دهد

 شناختی

انواع آنتاگونیست های گلوکوکورتیکوئیدی ،  خصوصیات  20 انتاگونیست های گلوکوکورتیکوئیدی  

ارد ، موفارماکوکنتیک، فارماکودینامیک، کاربرد بالینی، عوارض جانبی

 منع مصرف و احتیاطات آن را توضیح دهد

 اختیشن

یک، وکنتانواع آنتاگونیست های مینرالوکورتیکوئید ،  خصوصیات فارماک 10 انتاگونیست های مینرالوکورتیکوئید

 رف وفارماکودینامیک، کاربرد بالینی، عوارض جانبی، موارد منع مص

 احتیاطات آن را توضیح دهد

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و کامپیوتر، وایت برد power pointرژکتور و وسایل آموزشی: ویدئوپ

 زمان: گیری:بندی و نتیجهجمع
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داروهای  وضیح دهد.ن را تآدر پایان دانشجو باید بتواند انواع هومون های غده آدرنال و اثرات فیزیولوژیک و فارماکولوژیک 

اربرد کع مصرف و وارد منمعوارش جانبی، مورد استفاده در اختالالت غده آدرنال را بشناسد.   فارماکوکنتیک، مکانیسم اثر، 

 دهد.  توضیح های بالینی گلوکوکورتیکوئیدها، مینرالوکورتیکوئیدها و آنتاگونیست های عوامل آدرنوکورتیکال را

 دقیقه10

 ن: زما  تشریحی وپرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت کتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه ای ارزشیابی: 
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 داروشناسيفرم طرح درس روزانه 

 دانشکده پرستاری

 داروشناسیعنوان درس: 

واب خ -داروهای آرامبخشموضوع درس: 

 آور

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه اتاق عملمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر 21 تعداد فراگیران: 

 کالس: مكان تشكیل

 رستاریدانشكده پ 

 بیوشیمی، فیزیولوژی، باکتری شناسی، انگل شناسیپیش نیاز: 

 داروهای مورد استفاده در درمان اختالالت خواب و حاالت اضطرابیبا  انیدانشجو ییآشنااهداف کلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 داروهای آرام هیژی پافارماکولو

 خواب آور-بخش

 کینتیفارماکوکواب آور، خ -داروهای آرام بخش ییایمیطبقه بندی ش 60

 ریو سا ها توراتیبارب ها، نیازپیعمل بنزود سمیمکانهر دسته دارویی، 

ای داروه به یکیولوژیزیو ف یروان یتحمل، وابستگ ، دیداروهای جد

 را شرح دهد. ها نیازپینزودهای ب ستیآنتاگون، خواب آور-آرامبخش

 شناختی

 ینیبال یفارماکولوژی و سم شناس

 واب آورخ-آرام بخش داروهای

های  تیدرمان وضعواب آور از جمله خ -کاربرد داروهای آرام بخش  50

 تداخالتو  میمستق یاثرات سم،  درمان اختالالت خواب، یاضطراب

 آن ها را شرح دهد. ییدارو

 شناختی

 : سخنرانی، پرسش و پاسخهای تدریسروش

 و کامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژکتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

 و عوارض جانبی کانیسم آثر آنها ، اندیکاسیون،خواب آور، م -در پایان دانشجو باید بتواند انواع داروهای آرام بخش

 عالیم مسمومیت با این داروها را بیان کند.

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:  یحی ی و تشرپرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت کتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه اارزشیابی: 

 دقیقه
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 داروشناسيفرم طرح درس روزانه 

 رستاریدانشکده پ

 داروشناسیعنوان درس: 

بی حس کننده های موضعی و موضوع درس: 

 النیداروهای شل کننده عض

 دو واحدواحد:  

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه اتاق عملمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر 21تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 بیوشیمی، فیزیولوژی، باکتری شناسی، انگل شناسی  پیش نیاز:

  ی اروهای مورد استفاده در ایجاد بی حسی موضعی و شل کننده های عضالنبا د انیدانشجو ییآشنااهداف کلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 شناختی را بشناسد. یحس یب تیوضع و  درد امینحوه انتقال پ 10 یموضع یحس یاز ب یاتیکل

 حس یداروهای ب هیفارماکولوژی پا

 ینده موضعکن

، کینتیفارماکوکبی حس کننده های موضعی،  ییایمیطبقه بندی ش 25

 ملکردی، اثراتع-های ساختاری یژگیو، کینامیفارماکود

 را ریپذ کیغشاهای تحر گرید برروی اعصاب، اثرات بر روی یجانب

 شرح دهد. 

 شناختی

 حس یداروهای ب ینیفارماکولوژی بال

 یکننده موضع

 تیممرکزی، س اعصاب اثرات بر دستگاه، یعوارض جانب، ینیمصارف بال 15

و  کیرژآل های و واکنش یخون ،یعروق-یقلب اثرات ،ینورون میمستق

 بی حس کننده های موضعی را توضیح دهد.ی درمان عوارض جانب

 شناختی

 عضالت از داروهای شل کننده یاتیکل

 یاسکلت

و  یاسکلتکننده عضالت  شل داروهای یتوسعه و طراح خچهیتار 10

 .شرح دهد رای عضالن -یانتقال عصب سمیمکان

 شناختی

 یعضالن-یعصب کننده داروهای بلوك

 غیر پالریزان

  ،یروقع-یاثرات قلب ل،عم سمیمکان، کینتیفارماکوک ، ییایمیساختار ش 10

غیر  یعضالن-یعصب کننده بلوك ییتداخالت داروو  یعوارض جانب

 را شرح دهد . پالریزان

 شناختی

  یعضالن-یعصب کننده روهای بلوكدا

 پالریزان

  ،یروقع-یاثرات قلب ل،عم سمیمکان، کینتیفارماکوک ، ییایمیساختار ش 10

 یعضالن-یعصب کننده بلوك ییتداخالت داروو  یعوارض جانب

 را شرح دهد . پالریزان

 شناختی

 بلوك داروهای ینیفارماکولوژی بال

 یعضالن-یکننده عصب

 یضالنع-یعصب بر روی پاسخ هایماریسن و ب ریتاث ،ینیکاربردهای بال 10

 د.را شرح ده زانیردپالریغ رگرداندن عمل بلوك کننده هایو نحوه 

 شناختی

 داروهای ینیو بال هیفارماکولوژی پا

 کننده اسپاسم برطرف

انواع   و موارد منع مصرف ، کاربرد بالینییجانب عوارض ،راث سمیمکان 20

داروهای ، نیدیزانیت ، باکلوفن ، ازپامید شاملداروهای اسپاسمولیتیک 

 شناختی
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 دانترولن ،کنند یمرکزی عمل م یعصب دستگاه قیضداسپاسم که از طر

 را شرح دهد. 

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و کامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژکتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

 ورض جانبی ثر، عوادانشجو باید بتواند تقسیم بندی داروهای بی حس کننده موضعی، فارماکوکنتیک، مکانیسم ادر پایان 

و غیر  یزانرعضالنی دپال -انواع داروهای بلوك کننده عصبی کاربرد بالینی این داروها را توضیح دهد. بعالوه باید بتواند

تداخالت  ورض جانبی ی، عوامکانیسم اثر، فارماکوکنتیک، کاربردهای بالین دپالریزان و داروهای اسپاسمولیتیک را نام ببرد و

 را شرح دهد دارویی هر دسته از داروهای شل کننده عضالنی

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:   تشریحی وپرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت کتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه ای ارزشیابی: 
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 داروشناسيدرس روزانه فرم طرح 

 رستاریدانشکده پ

 داروشناسیعنوان درس: 

ضد دردهای اوپیوئیدی و موضوع درس: 

 آنتاگونیست ها

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه اتاق عملمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر 21 تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 بیوشیمی، فیزیولوژی، باکتری شناسی، انگل شناسیپیش نیاز: 

 اهبا انواع داروهای اوپیوئیدی و آنتاگونیست های اوپیوئیدی و کاربرد آن  انیدانشجو ییآشنااهداف کلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 و  دیو طبقه بن ییایمیساختار ش، دییوئیاپ و منشا داروهای خچهیتار 15 دییهای اپوئدارو اتیکل

 را شرح دهد. درون زا دییوئیاپ دهاییپپت

 شناختی

 درد داروهای ضد هیفارماکولوژی پا

 دییوئیاپ

، کینامیفارماکود (، و دفع سمیمتابول ع،یجذب،توز) کینتیفارماکوک 35

 را شرح دهد. ارگان های مختلف درشان تااثر

 شناختی

 درد داروهای ضد ینیفارماکولوژی بال

 دییوئیاپ

 ییتداخالت داروو  و عوارض ناخواسته تیمسمومکاربردهای بالینی،  30

  داروهای ضد درد اوپیوئیدی را شرح دهد.

 

 شناختی

 داروهای ، های متوسط االثر ستیآگون، های قوی ستیآگون انواع  30 داروهای اختصاصی

 ک،ینتیکوکفارماو  ضدسرفه ها، فراورده های ستیآنتاگون-ستیآگون

شرح  را دییوئیهای اپ ستیآنتاگون ینیبال کاربرد و کینامیفارماکود

  دهد.

 

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و کامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژکتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

یی و وتداخالت دار جانبی، پایان دانشجو باید بتواند دسته بندی کلی اوپیوئیدها، فارماکوکنتیک، فارماکودینامیک، عوارضدر 

ارویی خالت داندیکاسیون آن ها، آثار ناشی از مصرف طوالنی مدت اوپیوئیدها و اندیکاسیون، عوارض جانبی و تدا

 آنتاگونیست های اوپیوئیدی را بیان کند.

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:   تشریحی وپرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت کتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه ای ارزشیابی: 
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 دقیقه
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 داروشناسيفرم طرح درس روزانه 

 دانشکده پرستاری

 داروشناسیعنوان درس: 

بتاالکتام ها و سایر آنتی بیوتیک موضوع درس: 

 ه و غشای سلولیهای فعال علیه دیوار

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه اتاق عملمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر 21تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 بیوشیمی، فیزیولوژی، باکتری شناسی، انگل شناسیپیش نیاز: 

نواع عفونت ادر درمان  اربرد آنهاکبا انواع آنتی پیوتیک های مهار کننده سنتز دیواره سلولی باکتریایی و  انیدانشجو ییآشنااهداف کلی: 

 ها 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

ولی  ه سلساختار دیورا ،  انواع تقسیم بندی آنتی بیوتیک ها وخچهیتار 10 کلیات آنتی بیوتیک های

 را شرح دهد.

 شناختی

 یت آنتهای مقاوم سمیمکان، عمل سمیمکان، طبقه بندی، ییایمیساختار ش 30 ها نیلیس یپن

، نیلیس یپن ینیمصارف بال، کینتیفارماکوک، ها نیلیس یپن به یکیوتیب

های  نیلیس ینو پ لوکوكیاستاف های مقاوم به بتاالکتاماز نیلیس یپن

 را شرح دهد. آن ها یعوارض جانب و فیطال عیوس

 شناختی

و  کینتیفارماکوک) اول های نسل نیسفالوسپور، ییایمیساختار ش 30 اه نیسفالوسپور

و  کینتیفارماکوک) های نسل دوم نیسفالوسپور (، ینیکاربردهای بال

 ،یکروبیضدم تیفعال  (های نسل سوم نیسفالوسپور(، ینیمصارف بال

 )ارمهای نسل چه نیسفالوسپور(، ینیبال اربردهایک و کینتیفارماکوک

 ( ونیلیس یمقاوم به مت های لوکوكیهای موثر بر استاف نیسفالوسپور

  را شرح دهد. ها نیسفالوسپور یعوارض جانب

 

 شناختی

 ،م هااکتامونوب فارماکوکنتیک، طبف اثر، کاربرد بالینی و عوارض جانبی  20 بتاالکتام داروهای ریسا 

 را شرح دهد. کارباپنم ها و  نده های بتاالکتامازمهارکن

 شناختی

 ،ییایضدباکتر تیفعال ،یکیوتیب یآنت مقاومت های عمل و سمیمکان 10 دییکوپپتیگل های کیوتیب یآنت

را  وانکومایسین یو عوارض جانب ینیبال کاربردهای ک،ینتیفارماکوک

 شرح دهد.

 شناختی
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 ای وارهید داروهای موثر بر ریسا

 هایباکتر یاسلولغش

 دهایکاربر ک،ینتیفارماکوک ،ییایضدباکتر تیفعال ،های عمل سمیمکان 10

و  نیتراسیباس ، نیسیفسفوما، نیسیداپتوما یو عوارض جانب ینیبال

 را شرح دهد. نیکلوسریس

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 تر، وایت بردو کامپیو power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژکتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

قاومت مای عمل و ه سمیانمکدر پایان دانشجو باید بتواند دسته بندی کلیه آنتی بیوتیک های موثر بر دیواره و غشا سلولی،  

 کند. بیان هر دسته را یو عوارض جانب ینیکاربردهای بال ک،ینتیفارماکوک ،ییایضدباکتر تیفعال ،یکیوتیب یآنت

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:   تشریحی وپرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت کتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه ای ارزشیابی: 

 دقیقه
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 داروشناسيفرم طرح درس روزانه 

 رستاریدانشکده پ

 داروشناسیعنوان درس: 

 دها،یها، ماکرول نیكلیتتراسموضوع درس: 

  كلیو کلرامفن نیسیماندایکلآمینوگلیكوزیدها، 

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 گروه اتاق عملمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر 21 تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 رستاریدانشكده پ 

 بیوشیمی، فیزیولوژی، باکتری شناسی، انگل شناسیپیش نیاز: 

ها، دآمینوگلیکوزی دها،یکرولها، ما نیکلیتتراس با انواع آنتی بیوتیک های موثر بردیواره سلولی شامل انیدانشجو ییآشنااهداف کلی: 

 و کاربرد آن ها در درمان عفونت ها کلیو کلرامفن نیسیندامایکل

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 های مقاومت سمیمکان ، یکروبیضدم تیفعالانواع تتراسیکلین ها  25 ها نیکلیتتراسا

ا ها ر آن یوارض جانبو ع ینیکاربردهای بال، کینتیفارماکوک ، ییدارو

 شرح دهد.

 شناختی

  ،ییارودهای مقاومت  سمیمکان ، یکروبیضدم تیفعالانواع ماکرولید ها  25 ماکرولید ها 

 د.ح دهآن ها را شر یوارض جانبو ع ینیکاربردهای بال، کینتیفارماکوک

 شناختی

، کیتنیارماکوکف ، ییهای مقاومت دارو سمیمکان ، یکروبیضدم تیفعال 15 کلیندامایسین

 کلیندامایسین را شرح دهد. یوارض جانبو ع ینیکاربردهای بال

 

 شناختی

، کیتنیارماکوکف ، ییهای مقاومت دارو سمیمکان ، یکروبیضدم تیفعال 15 کلرامفنیکل

 کلرامفنیکل را شرح دهد. یوارض جانبو ع ینیکاربردهای بال

 

 شناختی

، کیتنیارماکوکف ، ییهای مقاومت دارو سمیمکان ، یکروبیضدم تیفعال 10 لینزولید 

 لینزولید را شرح دهد. یوارض جانبو ع ینیکاربردهای بال

 

 شناختی

ای ه سمیمکان ، یکروبیضدم تیعالفخصوصیات کلی آمینوگلیکوزید ها،  30 آمینوگلیکوزیدها 

ن آ یانبوارض جو ع ینیکاربردهای بال، کینتیفارماکوک ، ییمقاومت دارو

 ها را شرح دهد.

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش
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 و کامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژکتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

های عمل  سمینمکاایی،  باکتری باید بتواند بتواند دسته بندی کلیه آنتی بیوتیک های موثر برسنتز پروتئین هایدر پایان دانشجو 

 کند. ه را بیانر دسته یو عوارض جانب ینیکاربردهای بال ک،ینتیفارماکوک ،ییایضدباکتر تیفعال ،یکیوتیب یو مقاومت آنت

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:  تشریحی  وتدریس و سؤاالت کتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه ای پرسش و پاسخ در حین ارزشیابی: 

 دقیقه
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 فرم طرح درس روزانه  داروشناسي 

 دانشکده پرستاری

 عنوان درس:  داروشناسی

موضوع درس: داروهای موثر بر دستگاه 

 گوارش

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 مخاطب: گروه اتاق عملگروه و رشته

 96-95سال تحصیلی: نیم سال اول 
 

 نفر 21تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 دانشكده پرستاری 

 پیش نیاز: فیزیولوژی

 آشنایی دانشجویان با انواع داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های دستگاه گوارش اهداف کلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 فتاری اهداف ر

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 داروهای مورد استفاده در بیماری

 های اسید پپتیک 
 

 ینی،ساختار شیمیایی، فارماکوکینتیک، فارماکودینامیک، مصارف بال 20

وکرها،  مهار بل H -2عوارض جانبی و تداخالت دارویی آنتی اسیدها، 

، ه مخاط)سوکرالفاتکننده های پمپ پروتون و عوامل محافظت کنند

 آنالوگ های پروستاگلندین و ترکیبات بیسموت( را شرح دهد.

 شناختی

ی و الینبساختار شیمیایی و فارماکوکینتیک،  مکانیسم اثر، کاربردهای  15 داروهای پروکینتیک

عوارض جانبی داروهای تحریک کننده حرکت)مقلدهای  کولینی، 

 متوکلوپرامید ودومپریدون( را شرح دهد.

 شناختی

جیم فارماکودینامیک، عوارض جانبی و تداخالت دارویی  ملین های ح 20 فارماکولوژی پایه و بالینی ملین ها

 سات،کننده)پسیلیوم، متیل سلولز،...(،  شل کننده های مدفوع:دوکو

ملین های   گلیسرین،...(،  ملین های اسموتیک )سوربیتول،الکتولوز،...(،

 HT4-5.( و آگونیست های گیرنده محرك)سنا، روغن کرچک،..

 را شرح دهد.

 شناختی

 و پایه فارماکولوژي

 ضد اسهال ها بالینی
 فارماکودینامیک، عوارض جانبی و تداخالت دارویی آگونیست های 15

زین ری،  اپیوئیدی) دیفنوکسیالت، لوپرامید(،  ترکیبات بیسموت کلوئید

 د.تید را شرح دههای متصل شونده به نمک های صفراوی و  اوکترئو

 شناختی

و  فارماکوکینتیک، فارماکودینامیک، مصارف بالینی، عوارض جانبی 15 داروهای ضد تهوع واستفراغ

 ن سترون،)انداHT3-5تداخالت دارویی آنتاگونیست های گیرنده 

گرانی سترون،...(،  کورتیکواستروئیدها)دگزامتازون، متیل پردنیزولون(،  

نوروکینین) اپرپیتانت(،  آنتاگونیست های  آنتاگونیست های گیرنده

گیرنده دوپامینی)پرومتازین، متوکلوپرامید،...( و آنتاگونیست های گیرنده 

 شناختی
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های هیستامینی و موسکارینی )دیفن هیدرامین، هیوسین،...( را شرح 

 دهد.

 فارماکولوژی داروهای مورد استفاده در

IBD  وIBS  

ینامیک، کاربردهای بالینی، عوارض جانبی و فارماکوکینتیک، فارماکود 20

شامل  آنتی  IBS تداخالت دارویی  داروهای مورد استفاده در 

-5کولینرژیک ها) دی سیکلومین، هیوسیامین(، آنتاگونیست های گیرنده 

HT35 ) آلوسترون(،  آگونیست های گیرندهHT4  و داروهای مورد

ها )سولفاساالزین،  شامل  آمینوسالیسیالت IBDاستفاده در درمان 

مزاالزین،...(،  گلوکوکورتیکوئیدها )پردنیزون،پردنیزولون،...(،  آنالوگ 

را شرح TNFهای پورین )آزاتیوپرین(، متوتروکسات و داروهای ضد 

 دهد.

 شناختی

سایر داروهای مورد استفاده در 

 اختالالت گوارشی

 زیمل های آنفارماکودینامیک،کاربردهای بالینی وعوارض جانبی  مکم 15

 ه جهتتفادپانکراس: پانکراتین، پانکرلیپاز و  اسیدهای صفراوی مورد اس

 درمان سنگ های صفراوی) اورسودیول( را شرح دهد.

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و کامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژکتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

اع داروهای رویی انوخالت داپایان دانشجو باید بتواند مکانیسم اثر، فارماکوکنتیک، عوارض جانبی، کاربرد بالینی و تدادر 

 موثر بر دستگاه گوارش را شرح دهد.

 زمان:

 دقیقه10

ی و نه اهارگزیچارزشیابی: پرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت کتبی میان ترم و پایان ترم به صورت پرسش های 

 تشریحی 

 زمان: 

 دقیقه
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 فرم طرح درس روزانه داروشناسي اختصاصي 

 دانشکده پزشکي

 عنوان درس: داروشناسی اختصاصی 

موضوع درس: داروهای مورد استفاده در زنان و 

 زایمان

 دو واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 120مدت زمان جلسه: 

 مخاطب: گروه هوشبریگروه و رشته

 96-95ال اول سال تحصیلی: نیم س
 

 نفر 21تعداد فراگیران:  

 مكان تشكیل کالس:

 دانشكده پرستاری 

 بیوشیمی، فیزیولوژی، باکتری شناسی، انگل شناسیپیش نیاز:  

 آشنایی دانشجویان با انواع داروهای موثر بر بافت رحم و مورد استفاده در زناناهداف کلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 انشجو باید بتواندد

 حیطه

 مورد نظر 

گی  ویژ وتقسیم بندی داروها از لحاظ امکان استفاده در زمان بارداری  20 استفاده داروها در زمان بارداری

 هر دسته را شرح دهد.

 شناختی

منع  واردممکانیسم اثر، کاربرد بالینی، عوارض جانبی،  فارماکوکنتیک،  40 داروهای منقبض کننده بافت رحم 

کسی امصرف و احتیاطات  کلیه داروهای منقبض کننده بافت رحم شامل 

 توسین، مشتقات ارگوت، پروستاگالندین ها ... را شرح دهد

 شناختی

نع موارد ممکانیسم اثر، کاربرد بالینی، فارماکوکنتیک، عوارض جانبی،   40 داروهای شل کننده بافت رحم

یست نده بافت رحم بتا آگونمصرف و احتیاطات  کلیه داروهای شل کن

 اکسی پتورها، منیزیم سولفات، مهارکننده کانال کلسیمی، آنتاگونیست رس

 ... را شرح دهد  PGتوسین، مهارکننده تولید 

 شناختی

 تفادهد اسمکانیسم اثر،  کاربردهای بالینی و عوارض جانبی داروهای مور 10 درمان پرا اکالمشی

 در پره اکالمشی را شرح دهد.
 

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و کامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژکتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

ی موثر بر اع داروهایی انودر پایان دانشجو باید مکانیسم اثر، فارماکوکنتیک، عوارض جانبی، کاربرد بالینی و تداخالت دارو

 شرح دهد. بافت رحم را 

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:  ی تشریح وارزشیابی: پرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت کتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه ای 

 دقیقه

 


