
 

 

 به نام خدا

 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

 داروسازیدانشكده  

 (97-98 اول قالب نگارش طرح درس)نیمسال

 

           داروسازی دانشكده: دكتری حرفه ای -داروسازی رشته و مقطع تحصیلي: 5عنوان درس: فارماسیوتیكس 

واحد           2تعداد واحد:     76،77،79،81نظری كد های  4ا ت 1پیشنیاز: فارماسیوتیكس       97سال تحصیلي:83كد درس: 

              گروه مدرسین: دكتر فتاحي، دكتر شیری              2میزان واحد به تفكیک:     نیمسال اول ترم تحصیلي:

                                  پست الكترونیكي:       مدرس مسئول: دكتر فتاحي        8-10روز و ساعت درس:  یكشنبه  

 روزهای حضور در دفتركار:

  

 آشنایي با مزایا، معایب ،طراحي سیستمهای نوین دارو رساني و مكانیسم آزاد سازی دارو از آنهاهدف كلي دوره : 

 

 جلسات )جهت هر جلسه یک هدف(: ياهداف كل

 

  های نوین دارورساني سیستممزایا و معایب  كلیات، مفاهیم و تاریخچه، با انیآشنایي دانشجو -1

 و معرفي سامانه های نوین دارورساني مكانیزم های ریلیز دارو دانشجویان با یيآشنا -2

 و كاربرد آنها در دارورسانيذرات فلزی نانو با آشنایي دانشجویان  -3

 و كاربرد آنها در دارورساني كوانتم دات هاآشنایي دانشجویان با  -4

 و كاربرد آنها در دارورساني هانانو فیبر  آشنایي دانشجویان با -5

 و كاربرد آنها در دارورساني نانوذرات مغناطیسي آشنایي دانشجویان با -6

 و كاربرد آنها در دارورساني لیپوزوم هاآشنایي دانشجویان با  -7

 و كاربرد آنها در دارورساني دندریمرها و نانو هیدروژل هابا آشنایي دانشجویان  -8

 كولوني های دارورسانيسامانه آشنایي دانشجویان با  -9

 آشنایي دانشجویان با سامانه های انتقال ژن  -10

 سلول درماني و مهندسي سلولبا آشنایي دانشجویان   -11

 دارورساني پوستي و پچ هاآشنایي دانشجویان با   -12

 دارورساني چشميبا آشنایي دانشجویان   -13

  يعصب ستمیبه س يآشنایي دانشجویان با دارورسان  -14

 دارورساني نازال و استنشاقيبا آشنایي دانشجویان   -15

 دارورساني به استخوانبا آشنایي دانشجویان   -16

 اهداف ویژه رفتاری به تفكیک اهداف كلي هر جلسه: 

 جلسه اول

 كلیات، مفاهیم ومزایا و معایب سیستمهای نوین دارورساني تاریخچه، با انیآشنایي دانشجوهدف كلي: 

 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 تاریخچه سامانه های نوین دارورساني را بیان نماید. -1-1

 .كلیات و مفاهیم اولیه در سامانه های نوین را شرح دهد -2-1

 .هدف از طراحي یک سامانه نوین را شرح دهد و قادر به بیان مزایا و معایب كلي این سامانه ها باشد -3-1

 

 دومجلسه 

 يدارورسان نینو یسامانه ها يدارو و معرف زیلیر یها زمیدانشجویان با مكان یيآشنا :يهدف كل



 

 ژهیاهداف و

 ان دانشجو قادر باشد:یدر پا

 انواع سامانه های نوین دارورساني را بیان نماید. -1-2

 مكانیزم ریلیز دارو از سامانه های نوین را شرح دهد. -2-2

 روش های ساخت سامانه های نوین را شرح دهد. -3-2

 

 

 سومجلسه 

 ی و كاربرد آنها در دارورسانيآشنایي دانشجویان با نانو ذرات فلز: يكل هدف

 ژهیاهداف و

 ان دانشجو قادر باشد:  یدر پا

 خصوصیات ویژه نانوذرات فلزی را بداند. -1-3

 را توضیح دهد. ینانوذرات فلز كاربردهایعمده ترین  -2-3

 

 چهارمجلسه 

 و كاربرد آنها در دارورساني كوانتم دات هاآشنایي دانشجویان با  :يهدف كل

 ژهیاهداف و

 ان دانشجو قادر باشد:  یدر پا

 را برشمارد.كوانتم دات ها  یيایمیو ش يكیزیف اتیخصوص نیمهمتر -1-4

 را بداند. يدر علوم پزشككوانتم دات ها  یكاربرد ها -2-4

 

 پنجمجلسه 

 دارورسانينانو فیبر ها و كاربرد آنها در  آشنایي دانشجویان با :يهدف كل

 ژهیاهداف و

 ان دانشجو قادر باشد: یدر پا

 تعریف فیبر و بافته های پزشكي را بداند.  -1-5

  روش ساخت نانو فیبر ها را شرح دهد.  -2-5

 .كاربرد نانو فیبر ها در پزشكي و دارورساني را بداند  -3-5

 

 

 ششمجلسه 

 و كاربرد آنها در دارورساني نانوذرات مغناطیسي آشنایي دانشجویان با :يهدف كل

 ژهیاهداف و

 ان دانشجو قادر باشد: یدر پا

 شرح دهد. را دارورسانيساخت و كاربرد نانوذرات مغناطیسي در روشهای  -1-6

 هفتمجلسه 

 و كاربرد آنها در دارورساني آشنایي دانشجویان با لیپوزوم ها :يهدف كل

 ژهیاهداف و

 ان دانشجو قادر باشد: یدر پا

 . را بیان نماید م هاویژگي های لیپوزو  -1-7

 .را شرح دهددر دارورساني  م هالیپوزو كاربرد  -2-7

 روش های ساخت آنها را ذكر نماید.  -3-7

 



 هشتمجلسه 

 و كاربرد آنها در دارورساني دندریمرها و نانو هیدروژل هابا آشنایي دانشجویان  :يهدف كل

 ژهیاهداف و

 ان دانشجو قادر باشد: یدر پا

 و طبقه بندی ها آشنا باشد. و نانو هیدروژل ها با ساختار دندریمرها  -1-8

 .آشنا باشد و نانو هیدروژل ها با روش های سنتز دندریمرها  -2-8

 .را در دارورساني و ژن درماني بداند و نانو هیدروژل ها كاربرد دندریمرها  -3-8

 

 نهمجلسه 

 كولوني آشنایي دانشجویان با سامانه های دارورساني :يهدف كل

 ژهیاهداف و

 ان دانشجو قادر باشد: یدر پا

 .ویژگي های سد مخاطي دستگاه گوارش را ذكر نماید  -1-9

 . را بشناسد و معایب و مزایای آنها را ذكر كند كولونيسامانه های دارورساني   -2-9

 را شرح دهد.مكانیسم های دارورساني به كولون  -3-9

 

 دهمجلسه 

 سامانه های انتقال ژنبا آشنایي دانشجویان  :يهدف كل

 ژهیاهداف و

 ان دانشجو قادر باشد: یدر پا

 .ضرورت انتقال و خاموش سازی ژن را ذكر كند  -1-10

 . انواع سامانه های انتقال نوكلئیک اسید را بشناسد  -2-10

 .سامانه های انتقال نوكلئیک اسید را شرح دهدویژگي ها، معایب و مزایای انواع   -3-10

 .ولوژیک در مسیر انتقال اسید نوكلئیک را بداند و راهكارهای رفع موانع را شرح دهدیسدهای فیز  -4-10

 

 یازدهمجلسه 

 سلول درماني و مهندسي سلولبا آشنایي دانشجویان  :يهدف كل

 ژهیاهداف و

 ان دانشجو قادر باشد: یدر پا

 .محدودیت های موجود در پیوند عضو را شرح دهد  -1-11

 . انواع سلول های مورد استفاده در سلول درماني را ذكر كند  -2-11

 .مكانیسم های كاهش پاسخ سیستم ایمني در سلول درماني را ذكر نماید  -3-11

 . تكنیک های موجود جهت انتقال سلول به موضع اثر را شرح دهد -4-11

 

 دوازدهمجلسه 

 آشنایي دانشجویان با دارورساني پوستي و پچ ها :يكل هدف

 ژهیاهداف و

 ان دانشجو قادر باشد: یدر پا

 .فیزیولوژی پوست را بداند  -1-12

 . مزایا  و محدودیت های دارورساني پوستي را ذكر كند  -2-12

 .كاربردهای سامانه دارورساني پوستي )موضعي و سیستمیک( را شرح دهد  -3-12

 .روش های ساخت پچ های پوستي را شرح دهد  -4-12

  محصوالت موجود در بازار دارویي دنیا را ذكر نماید. -5-12

 



 سیزدهمجلسه 

 دارورساني چشميبا آشنایي دانشجویان  :يهدف كل

 ژهیاهداف و

 ان دانشجو قادر باشد: یدر پا

 .را ذكر نماید قسمت های مختلف ساختار چشمویژگي های   -1-13

 . یب و مزایای آنها را ذكر كندارا بشناسد و مع چشميسامانه های دارورساني   -2-13

 محصوالت موجود در بازار دارویي دنیا را ذكر نماید. -3-13

 

 

 چهاردهمجلسه 

 دارورساني به سیستم عصبيبا آشنایي دانشجویان  :يهدف كل

 ژهیاهداف و

 ان دانشجو قادر باشد: یدر پا

 . خوني را بداند-مغزییژگي های سد و  -1-14

 .روش های مختلف انتقال دارو به سیستم عصبي را بداند -2-14

 .جهت انتقال دارو به مغز استخوان را بداند سامانه های مورد استفادهویژگي های  -3-14

 .مزایا و معایب روش های دارورساني به مغز را بداند  -4-14

 

 پانزدهمجلسه 

 دارورساني نازال و استنشاقيبا آشنایي دانشجویان  :يهدف كل

 ژهیاهداف و

 ان دانشجو قادر باشد: یدر پا

 .فیزوپاتولوژی مخاط دستگاه تنفسي را شرح دهد  -1-15

 . مزایا و معایب دارورساني از راه نازال را ذكر كند  -2-15

 .كاربردهای درماني موضعي و سیستمیک دارورساني نازال را ذكر نماید  -3-15

 . اشكال مختلف دارورساني ریوی را ذكر كند  -4-15

 كاربردهای موضعي و سیستمیک اشكال نوین دارورساني ریوی را ذكر كند. -5-15

 با اشكال نوین موجود در بازار دارویي دنیا برای دارورساني نازال و ریوی آشنا باشد. -6-15

  

 

 شانزدهمجلسه 

  استخواندارورساني به با آشنایي دانشجویان  :يهدف كل

 ژهیاهداف و

 ان دانشجو قادر باشد: یدر پا

 د.فیزیولوژی و زیست شناسي بافت استخوان را بدان -1-16

 . ویژگي مواد مورد استفاده در انتقال دارو به بافت استخوان را بداند -2-16

 .مزایا و معایب روش های دارورساني به بافت استخوان را بداند -3-16

 .مورد استفاده در انتقال دارو به بافت استخوان را بداندسامانه ویژگي های  -4-16
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 ساعت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

ارائه سمینار و حضور فعال در 

 پرسش و پاسخ
 در طول ساعت كالس هر جلسه 2 سواالت شفاهي

 پایان ترم ینمره تئور 8  تشریحي ترمآزمون میان 
برنامه آموزش  بر اساس 

 دانشكده

 پایان ترم ینمره تئور10 تشریحي آزمون پایان ترم
بر اساس  برنامه آموزش 

 دانشكده

 مقررات درس و انتظارات  از دانشجو:

 

 دانشجویان باید به موقع در سركالس حاضر باشند. .1

وكامالً  به نكات  اداشت كنندی( مطالب را  یوجودرفرنس  فقط بصورت اختصار )نت بردارباتوجه به  سكوت را رعایت كرده و .2

 .مطرح شده توجه نمایند

 هرجلسه با مطالعه دروس جلسات گذشته آمادگي برای پرسش شفایي داشته باشند. .3

 .در بحث های گروهي شركت كنند .4

 تلفن همراه خود را در كالس خاموش كنند. .5

 

 

 مدرس:نام و امضای  

 تاریخ تحویل:

 

  

 امضای مدیر گروه: 

 تاریخ ارسال:

 

 

 دانشكده: EDO نام و امضای مسئول 

 تاریخ ارسال:

 



 
 

                                دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه

 5فارماسیوتیكس جدول زمانبندی درس 

 8-10شنبه دو روز و ساعت جلسه :                                     

 نام مدرس رئوس مطالب)مفاهیم مورد انتظار تدریس( تاریخ جلسه

 25/06/97 اول
های نوین  كلیات، مفاهیم و مزایا و معایب سیستم تاریخچه، با انیآشنایي دانشجو 

  دارورساني
 دكتر فتاحي

 01/07/97 دوم
مكانیزم های ریلیز دارو و معرفي سامانه های نوین دانشجویان با  یيآشنا

 دارورساني
 دكتر شیری

 دكتر شیری با نانو ذرات فلزی و كاربرد آنها در دارورسانيآشنایي دانشجویان  08/07/97 سوم

 دكتر شیری كوانتم دات ها و كاربرد آنها در دارورسانيآشنایي دانشجویان با  15/07/97 چهارم

 دكتر شیری نانو فیبر ها و كاربرد آنها در دارورساني آشنایي دانشجویان با 22/07/97 پنجم

 دكتر شیری و كاربرد آنها در دارورساني نانوذرات مغناطیسي آشنایي دانشجویان با 29/07/97 ششم

 دكتر شیری و كاربرد آنها در دارورساني آشنایي دانشجویان با لیپوزوم ها 06/08/97 هفتم

 دكتر شیری و كاربرد آنها در دارورساني دندریمرها و نانو هیدروژل هابا آشنایي دانشجویان  13/08/97 هشتم

 دكتر شیری كولوني آشنایي دانشجویان با سامانه های دارورساني 20/08/97 نهم

 دكتر فتاحي آشنایي دانشجویان با سامانه های انتقال ژن 11/09/97 دهم

 دكتر فتاحي سلول درماني و مهندسي سلولبا آشنایي دانشجویان  18/09/97 یازدهم

 دكتر فتاحي آشنایي دانشجویان با دارورساني پوستي و پچ ها  25/09/97 دوازدهم

 دكتر فتاحي دارورساني چشميبا آشنایي دانشجویان   02/10/97 سیزدهم

 دكتر فتاحي  يعصب ستمیبه س يآشنایي دانشجویان با دارورسان 09/10/97 چهاردهم

 دكتر فتاحي دارورساني نازال و استنشاقيبا آشنایي دانشجویان  16/10/97 پانزدهم

 دكتر فتاحي دارورساني به استخوانبا آشنایي دانشجویان  23/10/97 شانزدهم

 


