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 داروسازی ایحرفه دکترای نهم ترم دانشجویان: مخاطبان                    3 داروییشیمی: درس عنوان

 1 دارویی شیمی: نیاز پیش درس             نظری واحد 3: واحد نوع و تعداد

         12-14ها سه شنبه :مشاوره ساعت            10-12ها دوشنبه، 8-10 هاشنبهیک :درس ارائه زمان

 واحد( 5/1)آبادیعلی علیرضا دکتر: مدرس

 

 ساختار بین رابطه با آشنایی ،موثر بر سیستم عصبی مرکزی شیمیایی داروهای ساختار با دانشجویان آشنایی هدف کلی درس:

 و دفع متابولیسم، توزیع، جذب،)فارماکوکینتیک با شیمیایی ساختار رابطه همچنین و( فارماکودینامیک)اثر مکانیسم و شیمیایی

 داروها جانبی عوارض و( پروتئینی اتصال

 اهداف کلی جلسات:

 ضدسرطان داروهای .1

 ضدسرطان داروهای .2

 ضدسرطان داروهای .3

 ضدسرطان داروهای .4

 ضدسرطان داروهای .5

 داروهای ضد صرع .6

 داروهای ضد صرع .7

 افسردگی ضد داروهای .8

 افسردگی ضد داروهای .9

 افسردگی ضد داروهای .10

 اوپیوئیدها .11

 اوپیوئیدها .12

 استراز فسفودی هایمهارکننده .13

 

 

 

 اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه
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 اول سهجل

 داروهای ضد سرطان: هدف کلی

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 ها را با رسم شکل شرح دهد.کننده را تشخیص داده و مکانیسم آنساختار داروهای آلکیله -1-1

 با توجه به ساختار تشخیص دهد.کننده را دسته دارویی مربوط به هر عامل آلکیله -2-1

 کاربرد هر کدام از داروهای مربوطه را شرح دهد. -3-1

 دوم جلسه

 داروهای ضد سرطان: هدف کلی

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 ها را شرح دهد.های ضد سرطان را تشخیص داده و مکانیسم آنمتابولیت و آنتی بیوتیکساختار داروهای آنتی -1-2

 دسته دارویی مربوط به هر عامل را با توجه به ساختار تشخیص دهد. -2-2

 کاربرد هر کدام از داروهای مربوطه را شرح دهد. -3-2

 سومجلسه 

 داروهای ضد سرطان: هدف کلی

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 شرح دهد.ها را ساختار عوامل ضد سرطان گیاهی را تشخیص داده و مکانیسم آن -1-3

 کاربرد هر کدام از داروهای مربوطه را شرح دهد. -2-3

 چهارم جلسه
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را تشخیص های هیستون داستیالز، پروتئازم و...( های تیروزین کیناز، مهارکنندهمتفرقه ضدسرطان )مهارکنندهساختار عوامل  -1-4

 ها را شرح دهد.داده و مکانیسم آن

 مربوطه را شرح دهد.کاربرد هر کدام از داروهای  -2-4

 هریک را شرح دهد. فعالیت و متابولیسم-رابطه ساختار -3-4

 پنجمجلسه 

 صرع ضد : داروهایهدف کلی

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 مسیرهای دخیل در مکانیسم داروهای ضدصرع را شرح دهد. -1-5

 .دهد توضیح شیمیایی ساختار به توجه با را ها( ها، باربیتورت)هیدانتوئیناورئیدیضدصرع  داروهای از کدام هر اثر مکانیسم -2-5

 .دهد شرح را ها( ها، باربیتورت)هیدانتوئیناورئیدی ضدصرع داروهای اثر و ساختمان رابطه -3-5

 نظر کاربرد مقایسه کند. از ها( راها، باربیتورت)هیدانتوئیناورئیدی صرع ضد داروهای -4-5

  را شرح دهد. ها( ها، باربیتورت)هیدانتوئیناورئیدی داروهای ضدصرعهای متابولیسمی هرکدام راه -5-5

 مششجلسه 

 صرع ضد : داروهایهدف کلی

 : اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

را با توجه به  سوکسینیمیدها(  ها،ها، اکسازولیدین دیون)ایمینواستیلبناورئیدی مکانیسم اثر هر کدام از داروهای ضدصرع -1-6

 ساختار شیمیایی توضیح دهد.

 را شرح دهد. ها، سوکسینیمیدها(ها، اکسازولیدین دیون)ایمینواستیلبناورئیدی رابطه ساختمان و اثر داروهای ضدصرع -2-6

 کاربرد مقایسه کند. نظررا از ها، سوکسینیمیدها( ها، اکسازولیدین دیون)ایمینواستیلبناورئیدیداروهای ضد صرع  -3-6
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را شرح ها، سوکسینیمیدها( ها، اکسازولیدین دیون)ایمینواستیلبناورئیدی داروهای ضدصرعهای متابولیسمی هرکدام راه -4-6

 دهد.  

 تمفهجلسه 

 صرع ضد داروهای  :هدف کلی

 : اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

را با توجه به ساختار شیمیایی  )گاباپنتین، الموترژین، لوتیراستام، ...(نسل دوم ضدصرعمکانیسم اثر هر کدام از داروهای  -1-7

 توضیح دهد.

 را شرح دهد. )گاباپنتین، الموترژین، لوتیراستام، ...(نسل دوم رابطه ساختمان و اثر داروهای ضدصرع -2-7

 کاربرد مقایسه کند. را از نظر)گاباپنتین، الموترژین، لوتیراستام، ...( نسل دومداروهای ضد صرع  -3-7

 را شرح دهد.  )گاباپنتین، الموترژین، لوتیراستام، ...( نسل دوم داروهای ضدصرعهای متابولیسمی هرکدام از راه -4-7

 مشتهجلسه 

 افسردگی ضد : داروهایهدف کلی

 : اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 را با توجه به ساختار شیمیایی توضیح دهد. ضدافسردگی مهارکننده مونوآمین اکسیداز مکانیسم اثر داروهای  -1-8

 را شرح دهد. ضدافسردگی مهارکننده مونوآمین اکسیدازرابطه ساختمان و اثر داروهای  -2-8

 همنجلسه 

 افسردگی ضد : داروهایهدف کلی

 : اهداف ویژه

 باشد.در پایان دانشجو قادر 

 را با توجه به ساختار شیمیایی توضیح دهد. ای ضدافسردگی سه حلقهمکانیسم اثر داروهای  -1-9
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 را شرح دهد. ای ضدافسردگی سه حلقهرابطه ساختمان و اثر داروهای  -2-9

 کاربرد و عوارض جانبی مقایسه کند. را از نظر ای ضد افسردگی سه حلقهداروهای  -3-9

 شرح دهد.  با توجه به ساختار را  ای ضد افسردگی سه حلقهداروهای های متابولیسمی هرکدام از راه -4-9

 مدهجلسه 

 افسردگی ضد : داروهایهدف کلی

 : اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 را با توجه به ساختار شیمیایی توضیح دهد. SNRIsو  SSRIs داروهای مکانیسم اثر -1-10

 را شرح دهد. SNRIsو  SSRIs داروهای ساختمان و اثر رابطه -2-10

 کاربرد و عوارض جانبی مقایسه کند. را از نظر SNRIsو  SSRIsداروهای  -3-10

 شرح دهد.  با توجه به ساختار را   SNRIsو SSRIsهای متابولیسمی هرکدام از داروهای راه -4-10

 دهمازیجلسه 

 اوپیوئیدها: هدف کلی

 : اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 رهای اوپیوئیدی را شرح دهد.وسپتانواع ر -1-11

 شرح دهد.ها را اوپیوئید مکانیسم اثر -2-11

 .را شرح دهد هافنانترن رابطه ساختمان و اثر -3-11

 اوپیوئیدهای فنانترنی را از نظر عوارض جانبی مقایسه کند. -4-11

 اوپیوئیدهای فنانترنی را از نظر پوتنسی مقایسه کند. -5-11

 .را شرح دهدها و بنزومورفانها مورفینان رابطه ساختمان و اثر -6-11
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 را از نظر عوارض جانبی مقایسه کند.ها و بنزومورفاناوپیوئیدهای مورفینانی  -7-11

 را از نظر پوتنسی مقایسه کند.ها و مورفیناناوپیوئیدهای مورفینانی  -8-11

 مدهزدواجلسه 

 اوپیوئیدها: هدف کلی

 : اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 .را شرح دهد هاپریدینآنیلیدوپی رابطه ساختمان و اثر -1-12

 مقایسه کند. ینتیکخواص فارماکوکرا از نظر ها پریدینآنیلیدوپی -2-12

 .ی را با رسپتور مربوطه شرح دهدپیوئیداوساختارهای مختلف نحوه برهمکنش  -3-12

 دهمسیزجلسه 

 ثر بر سیستم آدنوزینیو داروهای مو استراز فسفودی هایمهارکننده: هدف کلی

 : اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 فسفودی استراز را بیان کند.نقش آنزیم  -1-13

 را توضیح دهد. IVو  III استراز فسفودی هایمهارکنندهو کاربرد  مکانیسم اثر -2-13

 را شرح دهد. IVو  III استراز فسفودی هایمهارکننده رابطه ساختمان و اثر -3-13

 را شرح دهد. IVو  III استراز فسفودی مهارکنندههای متابولیسمی هرکدام از داروهای راه -4-13

 را توضیح دهد.های غیراختصاصی فسفودی استراز و مهارکننده V استراز فسفودی هایمهارکنندهو کاربرد  مکانیسم اثر -5-13

 دهد.را شرح های غیراختصاصی فسفودی استراز و مهارکننده V استراز فسفودی هایمهارکننده رابطه ساختمان و اثر -6-13

های غیراختصاصی فسفودی استراز را شرح و مهارکننده استراز فسفودی مهارکنندههای متابولیسمی هرکدام از داروهای راه -7-13

 دهد.
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 پاسخ و پرسش سخنرانی،

 :آموزشی کمک هایرسانه

 وایت بورد

 :ارزشیابی و شسنج

 ساعت تاریخ نمره زمونآروش  آزمون

  جلسه هر اول درصد 10 وتشریحی کتبی کوئیز

  ترم پایان درصد 90 و تشریحی کتبی پایانترم

 

 

 :دانشجو از انتظارات و درس مقررات 

 .کالس در مرتب شرکت و موقع به حضور -1

 شئونات اخالقی در کالس.ایت نظم و همچنین عر -2

 آمادگی برای کوئیز در هر جلسه. -3

 .مربوط به هر جلسه مباحث فارماکولوژیدر مورد  پیش مطالعهداشتن  -4

 منابع معرفی شده.مطالعه  -5
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 3 دارویی شیمیبندی برنامه زمان

 مدرس سرفصل روز تاریخ جلسه

 دادگر دکتر بیهوشی داروهای شنبهیک 14/11/97 1

 دادگر دکتر هاآرامبخش آورها، خواب ها،بنزودیازپین دوشنبه 15/11/97 2

 دادگر دکتر هاآرامبخش آورها، خواب ها،بنزودیازپین شنبهیک 21/11/97 3

 دادگر دکتر هاباربیتورات شنبهیک 28/11/97 4

 دادگر دکتر ضدسایکوز داروهای نبهدوش 29/11/97 5

 دادگر دکتر ضدسایکوز داروهای شنبهیک 5/12/97 6

 دادگر دکتر ضدسایکوز داروهای دوشنبه 6/12/97 7

 دادگر دکتر ضدسایکوز داروهای شنبهیک 12/12/97 8

 دادگر دکتر پارکینسون ضد داروهای دوشنبه 13/12/97 9

 دادگر دکتر پارکینسون ضد داروهای شنبهیک 19/12/97 10

 دادگر دکتر سروتونرژیک سیستم بر مؤثر داروهای دوشنبه 20/12/97 11

 دادگر دکتر غیراستروئیدی ضدالتهاب داروهای شنبهیک 26/12/97 12

 دادگر دکتر غیراستروئیدی ضدالتهاب داروهای دوشنبه 27/12/97 13

 آبادی علی دکتر ضدسرطان داروهای شنبهیک 18/1/98 14

 آبادی علی دکتر ضدسرطان داروهای دوشنبه 19/1/98 15

 آبادی علی دکتر ضدسرطان داروهای شنبهیک 8/2/98 16

 آبادی علی دکتر ضدسرطان داروهای دوشنبه 9/2/98 17

 آبادی علی دکتر ضدصرع داروهای شنبهیک 15/2/98 18

 آبادی علی دکتر ضدصرع داروهای دوشنبه 16/2/98 19

 آبادی علی دکتر ضدصرع داروهای شنبهیک 22/2/98 20

 آبادی علی دکتر افسردگی ضد داروهای دوشنبه 23/2/98 21

 آبادی علی دکتر افسردگی ضد داروهای شنبهیک 29/2/98 22

 آبادی علی دکتر افسردگی ضد داروهای دوشنبه 30/2/98 23

 آبادی علی دکتر اوپیوئیدها دوشنبه 6/3/98 24

 آبادی علی دکتر اوپیوئیدها شنبهیک 12/3/98 25

 آبادی علی دکتر استراز فسفودی هایمهارکننده دوشنبه 13/2/98 26


