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 هدف کلی درس :

 شناخت شوند،می داروخانه کار محیط جذب تحصیل از فراغت از پس داروسازی دانشجویان بیشتر که آنجایی از

 های مراقبت یافته توسعه کشورهای در. میباشد برخوردار ای ویژه اهمیت از انها درمان نحوه و رایج های بیماری

 بخشههای عمهده در گسهتر  حها  در یها و یافتهه را خود واقعی جایگاه (pharmaceutical care)  دارویی

 واحهد ایه  ههد . میباشهد... و روانپزشکی عفونی، عروق، و قلب ویژه، های مراقبت بخش نظیر پزشکی مدیکا 

. میباشهد شهواهد بر مبتی پزشکی شیوه به انها درمان نحوه و رایج های بیماری با دانشجویان نمودن اشنا درسی

 اشهنا مغزو اعصاب و اعصاب و روان، زنان، اخهتالتت جنسهی و پیونهد اع ها مشکالت با دانشجویان واحد ای  در

ههای بهالینی و caseاموزشهی،  ههای فیلم پاورپوینت، از استفاده با تئوری عمدتا مطالب ارائه شیوه. شد خواهند

بعنووا  نموره   case presentation . مشهارکت در مباحهک کهال  و جلسهاتمیباشهد مشارکت دو طرفه

 شود.فعالیت کالسی در نظر گرفته می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 افسردگی: اولهدف کلی جلسه  
 

 جلسه :.اهداف ویژه 1
 شناخت پاتوفیزیولوژی و اهمیت بیماری -

 رژیم های دارویی -

 در پایا  دانشجو باید قادر باشد:
 

 اتیولوژی و اپیدمیولوژی افسردگی ماژور را فراگیرد 

 عالئم و نشانه های افسردگی ماژور را فراگیرد 

 اهداف درمانی افسردگی ماژور را توضیح دهد 

  ماژور را شرح دهدنقش درما  دارویی در افسردگی 

 طبقه بندی داروهای متفاوت در افسردگی را شرح دهد 

 مانیتورینگ درما  افسردگی را شرح دهد 

 مشکالت مرتبط با دارو در درما  افسردگی را فراگیرد 

 اموزش بیمار مبتال به افسردگی را فراگیرد 

 اختالالت دو قطبی  :دومهدف کلی جلسه  

 
 .اهداف ویژه جلسه:

 پاتوفیزیولوژی و اهمیت بیماریشناخت  -

 رژیم های دارویی -

 در پایا  دانشجو باید قادر باشد:

 ( تعریف و اپیدمیولوژی اختالالت دو قطبیBipolar I disorder ،Bipolar II disorder و انواع ،mixed) 

 را توضیح دهد

 مکانیسم پاتوفیزیولوؤیک بیماری دو قطبی را توضیح دهد 

  عالیم بیمارا  مبتال به اختالالت دو قطبی را براساس معیار هایDSM شرح دهد 

 اهداف درمانی بیمارا  در حمله حاد بیماری را فراگیرد 

 نقش درمانهای نگهدارنده در ای  بیماری را توضیح دهد 

  حملوه و بعنووا  درموا  نقش لیتیم، والپوروات سودیم، کارباموازپی  ، انتوی کانوالسوانتها و انتوی سوایکوتیک هوا را در

 نگهدارنده ای  بیماری فراگیرد

 عوارض کوتاه مدت و بلند مدت درما  های فوق را شرح دهد 

 اموزش بیمار در انواع درمانهای مورد استفاده را شرح دهد 

  درما  مواردRapid cyclers را فراگیرد 

  

 : اسکیزوفرنی  سوم و چهارمهدف کلی جلسه  
 .اهداف ویژه جلسه:1

 شناخت پاتوفیزیولوژی و اهمیت بیماری -

 رژیم های دارویی -

 در پایا  دانشجو باید قادر باشد:
 

 دانشجو بایستی عالیم اسکیزوفرنی )مثبت و منفی( و اثرات انرا در زندگی فرد  فراگیرد 



 مکانیسم های پاتوفیزیولوژیک اسکیزوفرنی را فراگیرد 

 اهداف درمانی اسکیزوفرنی را فراگیرد 

  بندی انواع درمانهای موجود برای اسکیزوفرنی )نسل اول، نسل دوم( را فراگردتقسیم 

 نقش داروهای طوالنی اثر را در اسکیزوفرنی فرا گیرد 

 نحوه اموزش بیمار و اطرافیا  مبتال به اسکیزوفرنی در مورد داروهای مصرفی را فراگیرد 

 مانیتورینگ های مورد نیاز درمانها موجود را توضیح دهد 

 وت عوارض داروهای نسل اول مورد استفاده در اسکیزوفرنی با نسل دوم را شرح دهدتفا 

 
 اضطراب و اختالالت اضطرابی: پنجمهدف کلی جلسه  

 .اهداف ویژه جلسه:1
 اتیولوژی و عالئم بیماری -
 درما  دارویی  -

 در پایا  دانشجو باید قادر باشد:
 

  (  اتیولوژی وپاتوفیزیولوژی اختالالت اضطرابیGeneralized Anxiety 

Disorder, Panic Disorder, 

and Social Anxiety Disorder  را توضیح دهد ) 

 مشکالت رایج در اختالالت اضطرابی را شرح دهد 

 عالیم اختالالت اضطرابی را شرح دهد 

 اهداف درمانی در بیمارا  دچار اختالالت اضطرابی را شرح دهد 

 اضطرابی را شرح دهد نقش دارو در درما  انواع اختالالت 

 نحوه اموزش به بیمار در اختالالت اضطرابی را توضیح دهد 

 : اختالالت خواب و بیش فعالیششمهدف کلی جلسه  
 .اهداف ویژه جلسه:1

 اشنایی پاتوفیزیولوژی بیماری -

 درما  دارویی  -

 در پایا  دانشجو باید قادر باشد:
 

  خواباشنایی با فیزیولوژی خواب و اختالالت رایج 

 اپیدمی اختالالت خواب را فرا گیرد 

 نقش دارو درمانی در اختاللت خواب را فراگیرد 

 عوارض داروهای مورد استفاده در اختالالت خواب را فراگیرد 

 اپیدمیولوؤی بیش فعالی/ کم توجهی را فراگیرد 

 برنامه درمانی بیمارا  مبتال به اختالالت بیش فعالی و کم توجهی را بداند 

 اروهای مورد استفاده در بیش فعالی را فراگیردعوارض د 

 دمانس: هفتمهدف کلی جلسه  
 
 .اهداف ویژه جلسه:1

 اشنایی با پاتوفیزیولوژی و عالئم بیمار مبتال به الزایمر -

 شناسایی رژیم درمانی الزایمر -

 



 در پایا  دانشجو باید قادر باشد:
 

 اهمیت الزایمر و اثرات انرا در جامعه بداند 

 پاتوفیزیولوژی دمانس را شرح دهد 

 عالیم بالینی فرد دچار اعواع مختلف دمانس را شرح دهد 

 درما  های دارویی و عیر دارویی در دمانس را بداند 

 اموزش بیمار و اطرافیا  در الزایمر چه نقشی خواهد داشت 

 نقش داروهای موجود در کنترل عالیم الزیمر چگونه است 

 لتیپل اسکلروزیسما:  هشتمهدف کلی جلسه  
 
 .اهداف ویژه جلسه:1

 اشنایی با عوامل ایجاد کننده مالتیپل اسکلروزیس -

 رژیم دارودرمانی مالتیپل اسکلروزیس -

 
 در پایا  دانشجو باید قادر باشد:

 

 تعریف مالتیپل اسکلروزیس و ریسک فاکتورهای ا  را شرح دهد 

 پاتوفیزیولوژی مالتیپل اسکلروزیس را شرح دهد 

  بالینی بیماری را بداند و براساس عالیم تقسیم بندی بیماری را فراگیردعالیم 

 برنامه درمانی و داروهای رایج موجود در کاهش تعداد حمالت را فراگیرد 

 درمانهای عالمتی مالتیپل اسکلروزیس را بداند 

 
 اپیلپسی: نهمهدف کلی جلسه  

 .اهداف ویژه جلسه:1
 اپیلپسیاشنایی با پاتوفیزیولوژی و علل  -

 شناخت رژیم درمانی اپیلپسی -

 
 در پایا  دانشجو باید قادر باشد:

 

 اپیدمی و اثرات اجتماعی صرح را فراگیرد 

 ( واژه های مختلفseizure, convulsion, and epilepsyرا شرح دهد ) 

 تقسیم بندی انواع صرع براساس عالیم را شرح دهد 

 درمانهای خط اول انواع صرع را اتوضیح دهد 

 عوارض و مانیتورینگ های درمانهای انواع صرع را توضیح دهد 

 نحوه شروع، ادامه و قطع داروهای انتی اپیلپتیک را شرح دهد 

 تداخالت مهم داروهای انتی اپیلپتیک را رشرح دهد 

 اموزش های مورد نیاز به بیمار در مورد داروهای انتی اپیلپتیک را فرا گیرد 

  درمانهای ا  را شرح دهدتعریف  استاتوس اپیلپتیکوس و 

 پارکینسون: دهمهدف کلی جلسه  

 
 .اهداف ویژه جلسه:1



 پاتوفیزیولوژی و علل پارکینسو  -

 اشنایی با رژیم درمانی پارکینسو  -

 
 در پایا  دانشجو باید قادر باشد:

 
 تعریف پارکینسو  و پاتوفیزیولوژی انرا شرح دهد 

  ،عالیم پیشرفته پارکینسو ( را شرح دهدعالیم اساسی پارکینسو   )موتور، عیر موتور 

  درمانهای مختلف عالیم موتور پارکینسو  )شامل مشتقات لوودوپا و فرموالسوینوهای مختلوف ا ، اگونیسوت هوای ارگووتی و

عیر ارگوتی دوپامی ، نقش مهار کننده هوای محیطوی و مرکوزی متابولیسوم لوودوپوا، انتوی کولینرژیوک هوا( در کنتورل عالیوم 

 را شرح دهد پارکینسو 

 تفاوت فرموالسینوهای لوودوپا را شرح دهد 

 درما  عیر موتور پارکینسو  )افسردگی، سایکوز، دمانس، اختالالت خواب، اختالالت اتونوم( را شرح دهد 

 مشکالت درما  بلند مدت لوودوپا را شرح دهد 

 مشکالت درمانی در بیمارا  دچار پارکینسو  را شرح دهد 

  نیاز درمانهای دارویی پارکینسو  را توضیح دهدمانیتورینگهای مورد 

 : سردرد و دوازدهم یازدهمهدف کلی جلسه  
 
 .اهداف ویژه جلسه:1

 اشنایی با انواع سردرد  -

 درما  های پیشگیرانه و رایج سردرد -

 
 در پایا  دانشجو باید قادر باشد:

 اپیدمی انواع سردرد میگر ، تنش / کالستر را شرح دهد 

  غیردارویی سردرد های مختلف را شرح دهددرمانهای 

 درمانهای دارویی سردرد میگرنی و تنش  را توضیح دهد 

  جایگاه درمانهایAbortive  (در میگر  را شرح دهد )تریپتانها، ارگوتها، انتی سایکوتیک ها 

 نقش درمانهای پروفیالکتیک در سردرد تنش  و میگر  را بداند 

  مختلف )انتی اپیلپتیک ها، بتابلوکرها، ضد افسردگی های سه حلقه ای و ...( را شرح دهداثربخشی درمانهای پیشگیری 

 عوارض درمانهای مختلف در فاز حاد حمله میگر  و پیشگیری انرا شرح دهد 

 : درد سیزدهم و چهادهمهدف کلی جلسه 
 
 .اهداف ویژه جلسه:1

  انواع درداشنایی با  -

 نوسیسپتیو و بعد اعمال جراحیدردهای نوروپاتیکی، درما   -

 
 در پایا  دانشجو باید قادر باشد:

  را شرح دهد درداپیدمی انواع 

  مختلف را شرح دهد انواع درددرمانهای غیردارویی 

  دردهای نوروپاتیکی، نوسیسپتیو و بعد اعمال جراحی را بیا  کنددرمانهای دارویی 

 عوارض درمانهای مختلف را شرح دهد 

 



 سیروز کبدی: پانزدهمجلسه   یهدف کل

 :جلسه اهداف ویژه

 شناخت نارسایی پیشرفته کبدی و علل ایجاد کننده ان 

 شناخت اولیه درمانهای دارویی و تنظیم دوز در نارسایی پیشرفته کبدی

 

 :دانشجو بایستی قادر باشددر پایان 

 

 پاتوفیزیولوژی بیماری راشرح دهد 

  کبدی را توضیح دهدمشکالت ناشی از نارسایی پیشرفته 

 عالیم نارسایی پیشرفته کبدی را شرح دهد 

  نارسایی پیشرفته کبدی را توضیح دهداهداف درمانی و برنامه درمانی 

 کبدی عالیم و بیماری : داروهای ایجاد کننده شانزدهمهدف کلی جلسه 

 

 الگوی نارسایی کبدی ناشی از داروها: شناخت مهمترین داروهای ایجاد کننده نارسایی کبدی/ شناخت جلسه  اهداف ویژه

 

 دانشجو بایستی قادر باشد:در پایان 

 

 مکانیسم های اسیب کبدی )اتوایمیو ، ایدیوسنکراتیک و...( را شرح دهد 

 شایع تری  داروهای عامل اسیب کبدی را شرح دهد 

 داروهای عامل اسیب حاد و مزم  کبدی را شرح دهد 

   را از سایر علل را فرا گیردتشخیص نارسایی حاد کبدی دارویی 

 

 هم : روش های پیشگیری از بارداریهفد هدف کلی جلسه

 هدف ویژه جلسه:
 روش های دارویی و غیر دارویی پیشگیری از بارداری -

 شناخت دسته ها ی دارویی مورد استفاده و احتیاطات الزم -

 قادر باشد: بایستی در پایان دانشجو

 سنتی را فرا گیرد دانشجو متدهای پیشگیری از بارداری 

  غیر دارویی ( را فرا گیرد –متدهای دارویی پیگیری از بارداری )دارویی 

 انواع استروژ  و پروژسترونهای موجود در فراوردهای ضد بارداری را با عوارض شرح دهد 

 مانیتورینگ های الزم در مورد هر روش شرح دهد 

 تداخالت رایج هر روش را توضیح دهد 

 دری اورژانسی را براساس نوع استفاده و میزا  شکست فرا گیرروش های ضد باردا 

  شیردهی-: بارداری هجدهم هدف کلی جلسه

 هدف ویژه جلسه:
 مصرف داروها در بارداری و شیردهی -

 اشنایی با اختالالت شایع بارداری و درما  های ا  -

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 

 اختالالت شایع در بارداری را بداند 



  نحوه مصرف داروها در بارداری و شیردهی را براساس الگوریتم جدیدFDA فراگیرد 

 مکمل های پیشنهادی در دورا  بارداری را فراگیرد 

  درمانهای مورد استفاده در اختالالت شایع بارداری )تهوع و استفراغ، فشارخو ، اکالمپسی و پوره اکالمپسوی، عفونوت هوای

 عفونت های ادراری، تشنج ، مشکالت رایج دستگاه گوارشی و.. ( را فراگیرد دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی،

 (1: اختالالت مرتبط با قاعدگی )نوزدهم هدف کلی جلسه

 هدف ویژه جلسه:
 اختالالت رایج مربوط به سیکل زنانهاشنایی با  -

 درما  اندومتریوز - -

 درما  خونریزی های غیر عادی رحمی -

 قادر باشد: بایستی در پایان دانشجو

 

 اختالالت رایج مربوط به سیکل زنانه را فرا گیرد 

 تعاریف واژه های های رایج در اختالالت منس را فرا گیرد 

 علل شایع خونریزی های غیر عادی رحم را فرا گیرد 

 درمانهای دارویی خونریزی های غیر عادی رحم را فرا گیرد 

  اتیولوژی اندو متریوزیس را فرا گیرد 

  درمانهای رایج انرا با میزا  پاسخ دهی و نحوه مانیتورینگ فرا گیرد 

 (2: اختالالت مرتبط با قاعدگی )بیستم هدف کلی جلسه

 هدف ویژه جلسه:
 اشنایی با علل امنوره و درما  های ا  -

 اشنایی با کیست های تخمدانی و درما  های رایج -

 یائسگی -

 قادر باشد:بایستی در پایان دانشجو 

 
  امنوره اولیه و ثانویه  را فرا گیردعلل 

 تفسیر تست بارداری را بداند 

 تست چالش استروژ  و پروژسترو  را شرح دهد 

 سایر درمانهای امنوره ثانویه )هیپرپروالکتینمی؛ اختالالت تیروییدی ( را شرح دهد 

 شیوع  سندروم پلی کیستیک تخمدا  را بداند 

  کیستیک تخمدا  را فرا گیردپاتوژنز و معیارهای تشخیصی سندروم پلی 

   ناباروری را فرا گیرد–درمانهای رایج سندروم پلی کیستیک تخمدا 

 مقدمات هورمو  درمانی در یائسگی را فراگیرد 

 : ناباروریو بیست و دوم بیست و یکم هدف کلی جلسه

 :هدف ویژه جلسه
 شناسایی مقدماتی روشهای درما  ناباروری -

 قادر باشد: بایستی در پایان دانشجو

 روشهای درمانی خوراکی القای باروری را بداند 

  متدهای رایجIVF را فراگیرد 

 عوارض مهم درمانهای ناباروری را شرح دهد 



 

 : اختالالت جنسی مردانهدف کلی جلسه بیست و سوم

 : شناخت علل عمده اختالالت جنسی مردان و درمانهای رایج انجلسه  هدف ویژه

 

 قادر باشد: بایستی در پایان دانشجو  

 

 پاتوژنز اختالالت رایج ایجاد کننده ناتوانی جنسی در مردا  را شرح دهد 

 داروهای عامل ناتوانی جنسی را توضیح دهد 

 اهداف درما  ناتوانی جنسی را شرح دهد 

 درمانهای رایج ناتوانی جنسی مردا  را شرح دهد 

  را فراگیردعوارض مهم داروهای مصرفی در ناتوانی جنسی 

 : اختالالت دستگاه ادراری تحتانی چهارمهدف ویژه جلسه بیست و 

 شناخت هیپرپالزی پروستات و عالیم ان: جلسه هدف ویژه

 

 قادر باشد:بایستی در پایان دانشجو 

 عالیم هیپرپالزی پروستات را شرح دهد 

 داروهای تشدید کننده ای  عالیم را ذکر کند 

 الفا ردوکتاز( با مانیتوریگ های الزم شرح دهد-5)الفا بلوکرها و مهار کننده  درمانهای رایج در هیپر پالزی پروستات 

  عوارض مهم داروهای فوق را توضیح دهد 

 پیوند عضو :و پنجمبیست هدف کلی جلسه 

 صول اولیه پیوند )کلیه، کبد، مغز استخوان(شناخت ا :جلسه هدف ویژه

 

 قادر باشد:بایستی در پایان دانشجو 

 

  نیازمند پیوند عضو هستند را فراگیردشرایطی که 

 انواع رد پیوند و داروهای مصرفی در ا  را شرح دهد 

 داروهای مصرفی در پیوند را شرح دهد 

 مشکالت عفونی رایج در پیوند را بداند 

 تداخالت مهم داروهای مصرفی در ای  حیطه را شرح دهد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 منابع:

 

 Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, Tenth Edition (2017) 

 Pharmacotherapy Principles and Practice, Fifth Edition (2019) 

 Applied Therapeutics: The Clinical Use of Drugs (2018) 

 Conn's Current Therapy (2019) 

 Clinical Pharmacy and Therapeutics (2018) 

   شناسی ایرا  ویرایش دوم دکتر غالمی و دکتر مجتهدزادهدستنامه جامع درما 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تئوری و مشارکت گروهی روش تدریس:
 

 های بالینیcaseاموزشی،  های فیلم پاورپوینت، وسایل آموزشی :

 
 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره  روش       آزمو 
کل)بر حسب 

 درصد(

 ساعت تاریخ 

 ساعت کالسی جلسهابتدای هر  %5 کتبی/شفاهی کوئیز

آزمو  میا  
 ترم 

 10:30-12:30 25/1/98 %40 کتبی

آزمو  پایا  
 ترم

 10:30-8:30 25/3/98 %50 کتبی

حضور فعال 
 در کالس

مشهههارکت در پرسهههش و 

ها، مشارکت در ارائهه پاسخ
*case study 

5% 

---- ------ 

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:
 حضور منظم سرکالس 

  در بحث های کالسیمشارکت 

 عدم اخالل در نظم کالس 

 

 

 

 

 



 

 جدول و ساعات برگزاری کالس

 

 جلسه تاریخ موضوع هر جلسه مدرس

 1 14/11/97یکشنبه  افسردگی دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 2 16/11/97سه شنبه  دوقطبی دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 3 21/11/97یکشنبه  اسکیزوفرنی دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 4 23/11/97سه شنبه اسکیزوفرنی دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 5 28/11/97یکشنبه  اضطراب و اختالالت اضطرابی دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 6 30/11/97سه شنبه  خواب و بیش فعالی دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 7 5/12/97یکشنبه  دمانس دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 8 7/12/97سه شنبه  لتیپل اسکلروزیسام شهبازیدکتر  -دکتر شجاعی

 9 12/12/97یکشنبه  اپیلپسی دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 10 14/12/97سه شنبه  پارکینسون دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 11 19/12/97یکشنبه  سردرد دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 12 21/12/97سه شنبه  سردرد دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 13 18/1/98یکشنبه  درد دکتر شهبازی -شجاعیدکتر 

 14 20/1/98سه شنبه  درد دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 - 25/1/98یکشنبه  تعطیالت میانترم --

 - 27/1/98سه شنبه  تعطیالت میانترم --

 - 1/2/98یکشنبه  تعطیالت میانترم --

 - 3/2/98سه شنبه  تعطیالت میانترم --

 15 8/2/98یکشنبه  سیروز کبدی شهبازیدکتر  -دکتر شجاعی

 16 10/2/98سه شنبه  داروهای ایجاد کننده بیماری های کبدی دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 17 15/2/98یکشنبه  روش های پیشگیری از بارداری دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 18 17/2/98سه شنبه  شیردهی-بارداری دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 19 22/2/98یکشنبه  1اختالالت قاعدگی  دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 20 24/2/98سه شنبه  2اختالالت قاعدگی  دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 21 29/2/98یکشنبه  ناباروری دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 22 31/2/98سه شنبه  ناباروری دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 23 5/3/98یکشنبه  مردا اختالالت جنسی  دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 24 7/3/98سه شنبه  اختالالت دستگاه ادراری تحتانی دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 25 12/3/98یکشنبه  پیوند عضو دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 

 

 

 

 

 


