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ان يان با عوارض سو، داروها، تداخل اثر دارو و غذا و بيدانشجو ييسم اثر داروها و آشنايمکان يريکمک به فراگ 

 .ازيزان مصرف آنها در موارد نيم

 ک هدف(ي)جهت هر جلسه  

 نيوتانسيآنژ -نيستم رنيعوامل موثر بر سبا  ييآشنا -1

 ضد فشار خون يداروها يان با فارماکولوژيدانشجو ييآشنا -2

 نيضد آنژ يان با داروهايدانشجو ييآشنا -3

 (CHF)قلب  ياحتقان يموثر در نارسائ يداروها يان با فارماکولوژيدانشجو ييآشنا -4

 يقلب يها يتميدر آر مورد استفاده يان با داروهايدانشجو ييآشنا -5

 ديورتيک يداروها يان با فارماکولوژيدانشجو ييآشنا -6

 يموثر در درمان آنم يداروها يان با فارماکولوژيدانشجو ييآشنا -7

 يمربوط به اختالالت انعقاد يبا داروها ييآشنا -8

 ل کننده سيستم ايمنييتعد يآشنايي با داروها -9

 (1سرطان ) يدرمان يشيم يداروها يبا داروشناس ييآشنا -10

 (2سرطان ) يدرمان يشيم يداروها يبا داروشناس ييآشنا -11

 امتحان پايانترم -12
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 جلسه اول

 نيوتانسيآنژ -نيستم رنيعوامل موثر بر سبا  يي: آشنايهدف کل

 ژه:ياهداف و

 ان دانشجو قادر باشد.يدر پا

 ن را در بدن شرح دهديکنترل کننده ترشح رن يفاکتورها 1-1

 ح دهدين را توضيکوچک و بزرگ ترشح رن يدبک منفيف يحلقه ها2-1

 ن توسط ماکوالدنسا را شرح دهديسم کنترل ترشح رنيکانم -3-1

 ان کندين را بيترشح کننده رن ييدارو يسته ها -4-1

 ان کنديمختلف بدن ب يرا در اعضا 2ن يوتانسياعمال آنژ -5-1

 ان کنديآن ها را ب يسم درون سلوليمکانن و يوتانسيآنژ يرنده هايانواع گ  -6-1

 ن را شرح دهديوتانسين آنژيستم رنيمهار کننده س ييمختلف دارو يدسته ها  -7-1

 ن را شرح دهديوتانسين آنژيستم رنيمهار کننده س يعوارض مهم داروها  -8-1
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 دومجلسه 

 ضد فشار خون يداروها يان با فارماکولوژيدانشجو ييآشنا :يهدف کل

 ژه:ياف واهد

 ان دانشجو قادر باشد.يدر پا

 .ان کنديفشار خون را ب يجاد و کنترل عصبيا يسمهايمکان -1-2

 ح دهديانواع فشار خون را توض -2-2

 کند يم بنديضد فشار خون را تقس يداروها -3-2

 سمپاتوليتيک شامل يداروها -4-2

 عمل کننده يمرکز يداروها-

 گانگليون بلوکر يداروها-

 نرون بلوکر يداروها-

 :رسپتور بلوکر  يداروها-

 بلوکر-آلفا -              

 بلوکر-بتا -               

 و شرح دهد يم بنديرا تقس

 و شرح دهد يم بنديداروهاي وازوديالتور مستقيم عمل کننده را تقس -5-2

 و شرح دهد يم بنديرا تقس IIداروهاي موثر در توليد و عمل آنژيوتانسين  -6-2
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 سومجلسه 

 نيضد آنژ يان با داروهايدانشجو يي:  آشنايهدف کل

 ژه:ياهداف و

 ان دانشجو قادر باشد.يدر پا

 ديان نمايرا ب ين صدريآنژ يماريم بيذکر کند و عال ين صدريآنژ يماريانواع ب  -1-3

 ان کنديب يرا به طور کل ين صدريآنژ يولوژيزيبتواند پاتوف -2-3

 ان کنديب ين صدريآنژ يها يماريدر انواع ب ييارود يدرمان ها -3-3

 ان کنديسم اثر؛ موارد کاربرد؛ عوارض و تداخالت بيترات را با نحوه و مکانين يداروها -4-3

 ان کنديسم اثر؛ موارد کاربرد؛ عوارض و تداخالت بين را با نحوه و مکانيم بالکرها مورد استفاده در آنژيکلس -5-3

 ان کنديسم اثر؛ موارد کاربرد؛ عوارض و تداخالت بين را با نحوه و مکانيرد استفاده در آنژبتا بالکرها مو -6-3

 



6 
 

 چهارمجلسه 

قلب  ياحتقان يموثر در نارسائ يداروها يان با فارماکولوژيدانشجو يي: آشنايهدف کل

(CHF) 

 ژه:ياهداف و

 د.يان نمايقلب را ب يعلل نارسائ -1-4

 ديورا بگ CHF يعالئم بيمار -2-4

 ان کنديرا بCHF در  يجبران يمکانيسمها -3-4

 ان کنديمراحل درمان نارسائي مزمن قلب را ب -4-4

 ان کنديد و فاکتورهاي افزايش دهنده احتمال مسموميت با ديژيتال را بيتال را بگويجيت با ديعالئم مسموم -5-4

 ديت با درمان را با آنها بگويموفق ح دهد و علل عدميرا توض (PDE)مهار کننده هاي فسفودي استراز  -6-4

 ح دهديرا توض 2و1بتا  ياختصاص يعلل کاربرد آگونيستها -7-4
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 پنجمجلسه 

 يقلب يها يتميمورد استفاده در آر يان با داروهايدانشجو يي: آشنايهدف کل

 ژه:ياهداف و

 ان دانشجو قادر باشد.يدر پا

 ح دهديمختلف را توض يون هاينقش و  يقلب يدر سلول ها يعيطب يکيت الکتريفعال -1-5

 ديل بگويف کند و انواع آن را از نظر نحوه تشکيرا تعر يتميآر -2-5

 ح دهديتوض يرا به خوب يتميضد آر يداروها يطبقه بند -3-5

 ح دهديراتوض ييسم اثر؛ عوارض و تداخالت هر گروه دارويمکان -4-5

 ح دهديرا توض يقلب ل عمليپتانس ير هر کدام از داروها بر رويتاث -5-5
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 ششمجلسه 

 ديورتيک  يداروها يان با فارماکولوژيدانشجو يي: آشنايهدف کل

 ژه:ياهداف و

 ان دانشجو قادر باشد.يدر پا

 آنها را شرح دهد يمختلف نفرون و عملکرد اختصاص يقسمتها -1-6

 ان کند.يا بمکانيسم و محل اثر انواع دستجات مختلف  مدرها ر -2-6

 ان کنديگروه آن ها را ب يانيدراز کربنيک و عوارض اختصاص يمهار کننده ها -3-6

 ان کنديگروه آن ها را ب يلوپ و عوارض اختصاص يمدرها -4-6

 د.ير نمايمختلف آن را تفس يط متراکم را رسم نموده و قسمت هايدر شرا ييدو جز ينمودار فازها -5-6

 ان کنديگروه آن ها را ب يوارض اختصاصو ع يتيازيد يمدرها -6-6

 ان کنديگروه آن ها را ب ينگهدارنده پتاسيم و عوارض اختصاص يمدرها -7-6

 ان کنديگروه آن ها را ب ياسموتيک و عوارض اختصاص يمدرها  -8-6

 ان کنديگروه آن ها را ب يو عوارض اختصاص ADH يآنتاگونيستها -9-6

 ح دهديمدر را توض يداروها يمصارف بالين -10-6
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 هفتمجلسه 

  يموثر در درمان آنم يداروها يان با فارماکولوژيدانشجو يي: آشنايهدف کل

 ژه:ياهداف و

 ان دانشجو قادر باشد.يدر پا

 ح دهديفقر آهن و علل مربوطه را توض يآنم -1-7

 ديورا بگ يآهن را نامبرده و عوارض استفاده از آهن خوراک يخوراک يفرآورده ها -2-7

 ديرا بگو يقيآهن را نامبرده و عوارض استفاده از آهن تزر يتزريق يفرآورده ها -3-7

 ح دهديت و درمان مسمسوميت با آهن را توضيمسموم -4-7

 ح دهديو علل و درمان آن را توض Vit B12از کمبود  يناش يآنم -5-7

 دهدح ياز کمبود اسيد فوليک  و علل و درمان آن را توض يناش يآنم -6-7

 دياز کمبود هورمون اريتروپويتين و درمان آن را بگو يناش يح دهد.آنميخون ساز را توض يفاکتورها -7-7
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 هشتمجلسه 

  يمربوط به اختالالت انعقاد يبا داروها يي: آشنايهدف کل

 ژه:ياهداف و

 ان دانشجو قادر باشد.يدر پا

 ن را بداندانعقاد خو يسم هايمکان -1-8

 مربوطه را بداند يک و داروهايتيپالکت و ترومبوال يکواگوالنت؛ آنت يم انتيمفاه -2-8

 فوق را بداند يو کاربرد داروها ييسم و طرز مصرف؛ اشکال دارويمکان -3-8

 ن را بداند.ينگ درمان با هپاريتوريم دوزاژ و مونيدوز و تنظ -4-8

 ن را بدانديدرمان با وارفار نگيتوريم دوزاژ و مونيدوز و تنظ -5-8

 ت آن را بدانديرين و مدين و هپاريت و عوارض با وارفاريم مسموميعال -6-8

 ح دهديپالکت و کاربرد آنها را توض يانت يداروها -7-8

 ح دهديک و کاربرد آنها را توضيتيترومبوال يداروها -8-8
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 همنجلسه  

 ل کننده سيستم ايمنييتعد ي: آشنايي با داروهايهدف کل

 ژه:ياهداف و

 ان دانشجو قادر باشد.يدر پا

 ح دهدينحوه عملکرد سيستم ايمني را به اختصار توض -1-9

 کند يداروهاي مورد استفاده در پيوند بافت را دسته بند -2-9

 کند  يو را دسته بنديمنوساپرسيا يداروها -3-9

 ان کنديک را بيهر  يايد و عوارض و مزايا بگوو ريمنوساپرسيدسته ا ينمونه داروها -4-9

 د يمنو مادوالتور و نقش آنها را بگويا يسم داروهايمکان -5-9

 ح دهديها و تفاوت آنها توض يباد يانواع منوکلونال آنت -6-9

 د يآنها را بگو يسم هايو مکان ييدارو يمنيا يانواع واکنش ها -7-9
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 دهمجلسه 

 (1سرطان ) يدرمان يشيم يداروها يوشناسبا دار ييآشنا -: يهدف کل

 ژه:ياهداف و

 ان دانشجو قادر باشد.يدر پا

 ضد سرطان را بيان نمايد. يبروز مقاومت به داروهاسم و يمکانعمدة  يروشها -1-10

 عمل عوامل آلکيله کننده را توضيح دهد. يمکانيسمها -2-10

 ببرد.حداقل چهار گروه از عوامل آلکيله کننده را نام  -3-10

 ها را بيان کند. آلکيله کننده يچهار کاربرد و عارضة جانب -4-10

 خصوصيات فارماکولوژيک متوترکسات را توضيح دهد -5-10

 ديمتوترکسات را بگو ييکاربرد ها و عوارض دارو -6-10 
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 يازدهمجلسه 

 (2سرطان ) يدرمان يشيم يداروها يبا داروشناس ييآشنا -: يهدف کل

 ژه:ياهداف و

 ان دانشجو قادر باشد.يدر پا

 آنرا نام ببرد. يرا توضيح داده و دو پيش دارو FU-5 يفارماکولوژ -1-11

 حداقل دو مورد از آنها را توضيح دهد. يضد سرطان را نام برده و خصوصيات فارماکولوژيک يپنج آلکالوئيد گياه -2-11

 ها را بيان نمايد آنتراسيکلين يفارماکولوژ -3-11

 تاموکسيفن را توضيح دهد. يضد سرطان يبالين يانيسم عمل و کاربردهامک -4-11

 آنها را بنويسد. يمهارکنندة آروماتاز را نام برده و کاربرد بالين يچهار دارو  -5-11

 .درا توضيح ده ديضد سرطان جد يداروهاخصوصيات فارماکولوژيک  -6-11
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 منابع:

1) Basic and Clinical Pharmacology, 41th Edition (8142)  

2) Rang and dale's pharmacology, 8 th Edition (8142) 
 س:يروش تدر

 ، پرسش و پاسخيسخنران

 يکمک آموزش يرسانه ها

 دئو پروژکتوريت برد و ويوا

 يابيسنجش و ارزش

 ساعت خيتار نمره روش آزمون آزمون

 زيکوئ
طرح موارد و  يحيتشر

 ينيبال
  اول هر جلسه 5/2

 ان ترميم
و پاسخ  يالت تستسوا

 کوتاه
 مطابق برنامه آموزش 79 آبان 5/5

 ان ترميپا
سواالت تستي و پاسخ 

 کوتاه
 مطابق برنامه آموزش 79 دي 22
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 مقررات درس و انتظارات از دانشجو:
موارد  يو در برخ ييايميوشي، بيکيولوژيزيفو اصول  دانسته هابودن درس و استفاده از  يبا توجه به مفهوم

 يان انتظار مين درس از دانشجويدر ا يعروق-يستم قلبيس ي)بخصوص در فصول مربوط به داروها يکيزيف

 ند:يت نماير را رعايرود مقررات ز

 ند.يافته و با دقت در مطالب، اشکاالت خود را مطرح نمايدر همه جلسات حضور  -2

 ز بعمل خواهد آمد.يهر جلسه از درس جلسه قبل کوئ يدر ابتدا -2

 ع درس مطالعه شود.مناب -3

 شرکت کنند يکالس يپرسش و پاسخ هادر  -4

 از درس را مطالعه کننديش نيمنابع پ ياز برخيدر صورت ن -5
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 12-10 ساعتشنبه ها  چهارو شنبه ها  سهروز و ساعت جلسه: 

 لهيوس سيروش تدر مدرس موضوع هر جلسه جلسه

 ت برديوا -دئو پرژکتوريو ، پرسش و پاسخيسخنران يفران يمحمد مددکتر اح نيوتانسيآنژ-نيستم رنيبا س ييآشنا 2

 ت برديوا -دئو پرژکتوريو ، پرسش و پاسخيسخنران يفران يمحمد دکتر احمد ضد فشار خون يداروها يفارماکولوژ 2

 ت برديوا -دئو پرژکتوريو ، پرسش و پاسخيسخنران يفران يمحمد دکتر احمد نيضد آنژ يداروها 3

4 
 ياحتقان يموثر در نارسائ يداروها ياکولوژفارم

 (CHF)قلب 
 ت برديوا -دئو پرژکتوريو ، پرسش و پاسخيسخنران يفران يمحمد دکتر احمد

 ت برديوا -دئو پرژکتوريو ، پرسش و پاسخيسخنران يفران يمحمد دکتر احمد يقلب يها يتميمورد استفاده در آر يداروها 5

 ت برديوا -دئو پرژکتوريو ، پرسش و پاسخيسخنران يفران يمحمد دکتر احمد کديورتي يداروها يفارماکولوژ 6

 ت برديوا -دئو پرژکتوريو ، پرسش و پاسخيسخنران يفران يمحمد دکتر احمد يموثر در درمان آنم يداروها يفارماکولوژ 9

 ت برديوا -دئو پرژکتوريو خ، پرسش و پاسيسخنران يفران يمحمد دکتر احمد يمربوط به اختالالت انعقاد يداروها 8

 ت برديوا -دئو پرژکتوريو ، پرسش و پاسخيسخنران يفران يمحمد دکتر احمد نيسيستم ايم ل کنندهيتعد يداروها 7

 ت برديوا -دئو پرژکتوريو ، پرسش و پاسخيسخنران يفران يمحمد دکتر احمد (2) سرطان يدرمان يشيم يداروها 21

 ت برديوا -دئو پرژکتوريو ، پرسش و پاسخيسخنران يفران يمحمد دکتر احمد (2) انسرط يدرمان يشيم يداروها 22

 

 جدول زمانبندي برنامه:


