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 بنام خدا
 کرمانشاه يدانشگاه علوم پزشک

 يدانشکده داروساز

  3 يفارماکولوژ عنوان درس:

 يداروساز يحرفه ا يدکتر 33ورودي ان يدانشجو مخاطبان:

  يواحد نظر 1تعداد و نوع واحد: 

 ارائه اين طرح درس توسط: دکتر احمد محمدي فراني 

 8تعداد کل جلسات: 

 2و1 يفارماکولوژ :ازيش نيدرس پ

 39-38سال تحصيلي  اولنيمسال  12-11شنبه ها  چهارزمان ارائه درس: 

 11-12دوشنبه ها   ساعت مشاوره:

 يفران يمحمد احمددکتر  :نيمدرس

 ديدفتر اسات يبا مدرس : دانشکده داروساز يارتباط حضور

 دانشکده داروسازي کالس ها : محل برگزاري

 ياهداف: شناخت يطه هايح

 شبرد مباحث با پرسش و پاسخيو پ يانت استاد: سخنريفعال

 ت دانشجو: حضور در کالس، مشارکت در بحث و پاسخ به پرسش هايفعال
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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  

 هيپوتاالموس و هيپوفيز هاي هورمون با مرتبط داروهاي با آشنايي-1

  تيروئيد غده به مربوط داروهاي با آشنايي -2

 آنها هاي آنتاگونيست و کورتيکواستروئيدها با شناييآ -3

 استخواني يونهاي هومئوستاز بر موثر داروهاي با آشنايي -4

 1ايمني  سيستم کننده تعديل داروهاي با آشنايي -5

 2 ايمني سيستم کننده تعديل داروهاي با ناييآش -6

 تداخالت دارويي -7

 امتحان پايانترم -8
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 اول جلسه

 هيپوتاالموس و هيپوفيز هاي هورمون با مرتبط داروهاي با آشنايي: کلي هدف

 :ويژه اهداف

 باشد قادر دانشجو پايان در

 بشناسد را ها آن اساسي هاي نقش و هدف اندام و هيپوتاالموس و هيپوفيز مختلف هورمونهاي -1-1

 ببرد نام را ها آن هاي آنالوگ و ههيپوتاالموس هاي هورمون باليني کاربردهاي-1-2

 بيان را آن کاربردهاي و رشد هورمون ديناميکي و کينتيکي ويژگيهاي -1-3

 بشناسد را رشد هورمون عوارض -1-4

 کند بيان را ها آن باليني هاي کاربرد و رشد هورمون کننده آنتاگونيزه داروهاي -1-5

 بداند را ها آن کاربردهاي و ها گونادوتروپين -1-6

 باشد بلد را ها گونادوتروپين عوارض -1-7

 بداند را ها آن عوارض و کاربردها و ها گونادوتروپين کننده آزاد هاي هورمون -1-8

 باشد داشته کافي اطالعات مغز در دوپامين با آن ارتباط و آن کاربردهاي و پروالکتين مورد در -1-9

 بشناسد را ها آن نقش و دوپامين هاي آگونيست -1-11

 بشناسد را آن عوارض و کاربردها و توسين اکسي هورمون -1-11

  کنند بيان را آن کاربردهاي و وازوپرسين هاي آنتاگونيست همچنين و آن آنالوگ و وازوپرسين -1-12
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 دوم جلسه

 تيروئيد غده به مربوط وهايدار با آشنايي: کلي هدف

 :ويژه اهداف

 باشد قادر دانشجو پايان در

 باشد داشته کافي اطالعات تيروئيدي هاي هورمون فيزيولوژي مورد در -2-1

 کند بيان کامل طور به را تيروئيدي هاي هورمون بيوسنتز نحوه -2-2

 بشناسد بدن در را تيروئيدي هاي هورمون کينتيک -2-3

 کند بيان را تيروئيدي هاي هورمون سلولي روند مکانيسم -2-4

 کند بيان بدن مختلف اعضاي در را آن سميت و تيروئيد هورمون اثرات -2-5

 کند بيان ها آن کينتيکي ويژگيهاي به توجه با را ها آن کاربردي هاي تفاوت و بشناسد را تيروئيدي داروهاي -2-6

 شناسدب را تيروئيد ضد داروهاي مختلف هاي دسته -2-7

 کند بيان را استفاده مورد تيوآميدهاي کينتيکي هاي تفاوت و تيوآميدها مکانيسم -2-8

 بداند را عوارض اين از گيري پيش و تشخيص هاي روش و تيوآميدها عوارض ساير و کشنده عوارض -2-9

 کند مقايسه تيوآميدها با جانبي عوارض و کاربرد نظر از را ها آن و بشناسد را يديدها مکانيسم -2-11

 بداند را آن عوارض و راديواکتيو يد کاربرد -2-11

 بشناسد را تيروئيدي طوفان در استفاده مورد داروهاي -2-12
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 سوم جلسه

 آنها هاي آنتاگونيست و کورتيکواستروئيدها با آشنايي: کلي هدف

 :ويژه اهداف

 باشد قادر دانشجو پايان در

 بداند را آنها ترشح و ساخت تنظيم هاي مکانيسم و تزسن مسير آدرنال؛ هاي هورمون -3-1

 بداند را بدن بر آدرنال هاي هورمون فارماکولوژيک و فيزيولوژيک تاثير -3-2

 بداند را استروئيدي هاي گيرنده عمل مکانيسم -3-3

 بشناسد را آدرنال کاري پر و کاري کم با مرتبط مهم هاي بيماري -3-4

 بداند را استروئيدها فارماکولوژيک کاربرد -3-5

 بداند را استروئيدي داروهاي کينتيک -3-6

 کند مقايسه هم با بتواند و بشناسد را ها آن موضعي اثرات و مايع احتباس التهاب، بر را استرئيدها اثر -3-7

 بشناسد را ها آن کاربردهاي و مهم مينرالوکورتيکوئيدهاي -3-8

 بشناسد را ها آن کاربردهاي و دهاآدرنوکورتيکوئي آنتاگونيست داروهاي -3-9

  کند بيان را آدرنوکورتيکوئيدي آنتاگونيست هاي دارو دارويي تداخالت و عوارض -3-11
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 چهارم جلسه

 استخواني يونهاي هومئوستاز بر موثر داروهاي با آشنايي: کلي هدف

 :ويژه اهداف

 باشد قادر دانشجو پايان در

 دهد شرح را پديده اين در استخواني مختلف هاي سلول قشن و استخوان نوسازي پديده-4-1

 استخوان هومئوستاز در را D ويتامين و استروژن گلوکوکورتيکوئيدها، کلسيم، تونين، کلسي پاراتيروئيد، هورمون نقش-4-2

 کند بيان

 باشد داشته کافي اطالعات اثرشان مکانسيم و ها آن مختلف هاي نسل و ها فسفونات بيس مورد در-4-3

 بداند را ها فسفونات بيس مصرف در الزم هاي توصيه و عوارض و کينتيک-4-4

 دهد شرح را ها آن عوارض و کينتيک ها، مکانيسم و بشناسد را استخوان پوکي در تر مصرف کم داروهاي ساير-4-5

  بشناسد را هايپرکلسمي در استفاده مورد داروهاي-4-6

 استفاده مورد داروهاي و باشد آشنا اي روده استئوديستروفي و پاژه استئوپني، پوروز،استئو ،CKD چون هايي بيماري با-4-7

 بداند را آنها در

  کند مقايسه هم با ها آن بتواند بداندو و را ها آن استفاده موارد و فسفات کاهنده داروهاي-4-8
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 پنجم جلسه

 1 ايمني سيستم کننده تعديل داروهاي با آشنايي: کلي هدف

 :ويژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پايان در

 دهد توضيح اختصار به را ايمني سيستم عملکرد نحوه-5-1

 کند بندي دسته را بافت پيوند در استفاده مورد داروهاي-5-2

 تفاوت دسته هاي مختلف دارويي در تعديل سيستم ايمني را بداند -5-3

 کاربردهاي داروهاي ايمنوساپرسيو را شرح دهد -5-4
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 جلسه ششم

 2 ايمني سيستم کننده تعديل داروهاي با آشنايي: کلي هدف

  کند بندي دسته را ايمنوساپرسيو داروهاي-5-5

 کند بيان را يک هر مزاياي و عوارض و بگويد را ايمنوساپرسيو دسته داروهاي نمونه-5-6

  بگويد را آنها نقش و مادوالتور ايمنو داروهاي مکانيسم-5-7

 دهد توضيح آنها تفاوت و ها بادي آنتي وکلونالمن انواع-5-8

  بگويد را آنها هاي مکانيسم و دارويي ايمني هاي واکنش انواع-5-9
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 هفتم جلسه

 مهم داروئي تداخالت با آشنايي: کلي هدف

 :ويژه اهداف

 باشد قادر دانشجو پايان در

 .دهد شرح را داروئي تداخالت از حاصل کلي نتايج-7-1

 دهد شرح را دارويي تداخالت فارماکوکينتيکي مختلف ايه مکانسيم-7-2

 .دهند شرح را جذب مرحله در داروئي تداخل از حاصل نتيجه-7-3

 .دهد توضيح را جذب در تداخل مکانيسمهاي-7-4

 .دهد توضيح مثال ذکر با را انتشار مرحله در داروئي تداخل-7-5

 .دهد توضيح را متابوليسم مرحله در داروئي تداخل-7-6

 .ببرند نام داروها متابوليسم خصوص در را P450 سيتوکروم آنزيم مهم ايزوفرمهاي-7-7

  ببرد نام آنرا مهم هاي کننده تحريک و ها کننده مهار P 450 3A سيتوکروم آنزيم مورد در-7-8

 .دهد ارائه دکنن مي ايجاد مهم داروئي تداخالت CYP هاي آنزيم بر اثر با که داروئي گياهان از هايي مثال-7-9

  دهد توضيح مثال ذکر با را داروها دفع مرحله در تداخالت-7-11

 دهد شرح مثال ذکر با را دارويي تداخالت فارماکوديناميکي مختلف هاي مکانسيم-7-11
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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  يسواالت تست

 کوتاه
 مطابق برنامه آموزش 79 آبان 5/5

 ترم انيپا
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 ميس از دانشجون دريدر 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

 منابع درس مطالعه شود. -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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 12-11 چهار شنبه هاروز و ساعت جلسه: 

 لهيوس سيروش تدر مدرس موضوع هر جلسه جلسه

2 
 هاي هورمون با مرتبط داروهاي با آشنايي

 هيپوتاالموس و هيپوفيز
 ت برديوا -دئو پرژکتوريو ، پرسش و پاسخيسخنران يفران يمحمد دکتر احمد

 ت برديوا -دئو پرژکتوريو ، پرسش و پاسخيسخنران يفران يمحمد دکتر احمد تيروئيد غده به مربوط داروهاي با آشنايي 2

3 
 آنتاگونيست و کورتيکواستروئيدها با آشنايي

 آنها هاي
 ت برديوا -دئو پرژکتوريو ، پرسش و پاسخيسخنران يفران يمحمد دکتر احمد

4 
 يونهاي هومئوستاز بر موثر هايدارو با آشنايي

 استخواني
 ت برديوا -دئو پرژکتوريو ، پرسش و پاسخيسخنران يفران يمحمد دکتر احمد

 ت برديوا -دئو پرژکتوريو ، پرسش و پاسخيسخنران يفران يمحمد دکتر احمد 2 ايمني سيستم کننده تعديل داروهاي با آشنايي 5

 ت برديوا -دئو پرژکتوريو ، پرسش و پاسخيسخنران يفران يمحمد دکتر احمد 2 ايمني مسيست کننده تعديل داروهاي با آشنايي 6

 ت برديوا -دئو پرژکتوريو ، پرسش و پاسخيسخنران يفران يمحمد دکتر احمد دارويي تداخالت 9

 - - يفران يمحمد دکتر احمد امتحان پايانترم 8

 

ول زمانبندي برنامه:جد  


