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 بنام خدا
 کرمانشاه يدانشگاه علوم پزشک

 يدانشکده داروساز

  2 يفارماکولوژ عنوان درس:

 عمومی پزشکی دکتري دهم ترمدانشجویان  مخاطبان:

  يواحد نظر 1تعداد و نوع واحد: 

 ارائه این طرح درس توسط: دکتر احمد محمدي فرانی 

 ساعتی 2 جلسه 8 تعداد کل جلسات:

 1 يوژفارماکول :ازيش نيدرس پ

 78-79سال تحصيلی  دومنيمسال  12-11شنبه ها دوزمان ارائه درس: 

 11-12دوشنبه ها   ساعت مشاوره:

 یفران يمحمد احمددکتر  :نيمدرس

 ديدفتر اسات يبا مدرس : دانشکده داروساز يارتباط حضور

 پزشکیدانشکده  سالن آمفی تاتر کالس ها : محل برگزاري

 یاهداف: شناخت يطه هايح

 شبرد مباحث با پرسش و پاسخيو پ یت استاد: سخنرانيفعال

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

 : کالس درسيريادگیعرصه 

 11س، یقه تدريدق 55قه استراحت، يدق 15س، یقه تدريدق 55ت بحث، يقه مقدمه و اهميدق  5کالس:  ) يزمانبند

کال(قه پرسش و پاسخ و رفع اشيدق

 .انتهاي طرح درس مراجعه شود ن ها بهدر خصوص منابع و آزمو
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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

 هدف(ک ي)جهت هر جلسه  

 ضد فشار خون يداروها يان با فارماکولوژيدانشجو ييآشنا -1

 نيضد آنژ يان با داروهايدانشجو ييآشنا -2

 (CHF)قلب  ياحتقان يموثر در نارسائ يداروها يان با فارماکولوژيدانشجو ييآشنا -3

 يقلب يها يتميمورد استفاده در آر يان با داروهايدانشجو ييآشنا -4

 ديورتيک يداروها يان با فارماکولوژيدانشجو ييآشنا -5

 سرطان يدرمان يشيم يداروها يبا داروشناس ييآشنا -6

 پوتاالموسيز و هيپوفيه يمرتبط با هورمون ها يداروهابا  ييآشنا -7

 آنها يکورتيکواستروئيدها و آنتاگونيست هاآشنايي با  -مربوط به غده تيروئيد يداروهابا  ييآشنا -8
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 جلسه اول

 ضد فشار خون يداروها يان با فارماکولوژيدانشجو ييآشنا :يلهدف ک

 ژه:ياهداف و

 ان دانشجو قادر باشد.يدر پا

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

 ح دهديانواع فشار خون را توض -2-1

 کند يم بنديضد فشار خون را تقس يداروها -3-1

 لسمپاتوليتيک شام يداروها -4-1

 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 -5-1

 و شرح دهد يم بنديرا تقس IIدر توليد و عمل آنژيوتانسين  داروهاي موثر -6-1
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 دومجلسه 

 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  -1-2

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

 ان کنديب ين صدريآنژ يها يماريدر انواع ب ييدارو يدرمان ها -3-2

 ان کنديسم اثر؛ موارد کاربرد؛ عوارض و تداخالت بيترات را با نحوه و مکانين يداروها -4-2

 ان کنديموارد کاربرد؛ عوارض و تداخالت ب سم اثر؛ين را با نحوه و مکانيم بالکرها مورد استفاده در آنژيکلس -5-2

 ان کنديسم اثر؛ موارد کاربرد؛ عوارض و تداخالت بين را با نحوه و مکانيبتا بالکرها مورد استفاده در آنژ -6-2
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 سومجلسه 

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

(CHF) 

 ژه:ياهداف و

 د.يان نمايقلب را ب يلل نارسائع -1-3

 ديرا بگو CHF يعالئم بيمار -2-3

 ان کنديرا بCHF در  يجبران يمکانيسمها -3-3

 ان کنديمراحل درمان نارسائي مزمن قلب را ب -4-3

 ان کنديد و فاکتورهاي افزايش دهنده احتمال مسموميت با ديژيتال را بيتال را بگويجيت با ديعالئم مسموم -5-3

 ديت با درمان را با آنها بگويح دهد و علل عدم موفقيرا توض (PDE)مهار کننده هاي فسفودي استراز  -6-3

 ح دهديرا توض 2و1بتا  ياختصاص يعلل کاربرد آگونيستها -7-3
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 چهارمجلسه 

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

 ژه:ياهداف و

 قادر باشد. ان دانشجويدر پا

 ح دهديمختلف را توض يون هايو نقش  يقلب يدر سلول ها يعيطب يکيت الکتريفعال -1-4

 ديل بگويف کند و انواع آن را از نظر نحوه تشکيرا تعر يتميآر -2-4

 ح دهديتوض يرا به خوب يتميضد آر يداروها يطبقه بند -3-4

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

 ح دهديرا توض يل عمل قلبيپتانس ير هر کدام از داروها بر رويتاث -5-4
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 پنجمجلسه 

 ديورتيک  يداروها يان با فارماکولوژيدانشجو يي: آشنايهدف کل

 ژه:ياهداف و

 ان دانشجو قادر باشد.يدر پا

 شرح دهد آنها را يمختلف نفرون و عملکرد اختصاص يقسمتها -1-5

 ان کند.يمکانيسم و محل اثر انواع دستجات مختلف  مدرها را ب -2-5

 ان کنديگروه آن ها را ب يانيدراز کربنيک و عوارض اختصاص يمهار کننده ها -3-5

 ان کنديگروه آن ها را ب يلوپ و عوارض اختصاص يمدرها -4-5

 د.ير نمايمختلف آن را تفس يو قسمت هاط متراکم را رسم نموده يدر شرا ييدو جز ينمودار فازها -5-5

 ان کنديگروه آن ها را ب يو عوارض اختصاص يتيازيد يمدرها -6-5

 ان کنديگروه آن ها را ب ينگهدارنده پتاسيم و عوارض اختصاص يمدرها -7-5

 ان کنديگروه آن ها را ب ياسموتيک و عوارض اختصاص يمدرها  -8-5

 ان کنديگروه آن ها را ب يتصاصو عوارض اخ ADH يآنتاگونيستها -9-5

 ح دهديمدر را توض يداروها يمصارف بالين -11-5
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 ششمجلسه 

 سرطان يدرمان يشيم يداروها يبا داروشناس ييآشنا -: يهدف کل

 ژه:ياهداف و

 ان دانشجو قادر باشد.يدر پا

 ضد سرطان را بيان نمايد. يبروز مقاومت به داروهاسم و يمکانعمدة  يروشها -1-6

 عمل عوامل آلکيله کننده را توضيح دهد. يمکانيسمها -2-6

 حداقل چهار گروه از عوامل آلکيله کننده را نام ببرد. -3-6

 ها را بيان کند. آلکيله کننده يچهار کاربرد و عارضة جانب -4-6

 خصوصيات فارماکولوژيک متوترکسات را توضيح دهد -5-6

 ديت را بگومتوترکسا ييکاربرد ها و عوارض دارو -6-6 

 آنرا نام ببرد. يرا توضيح داده و دو پيش دارو FU-5 يفارماکولوژ -7-6

 حداقل دو مورد از آنها را توضيح دهد. يضد سرطان را نام برده و خصوصيات فارماکولوژيک يپنج آلکالوئيد گياه -8-6

 ها را بيان نمايد آنتراسيکلين يفارماکولوژ -9-6

 تاموکسيفن را توضيح دهد. يضد سرطان يبالين يمکانيسم عمل و کاربردها -11-6

 آنها را بنويسد. يمهارکنندة آروماتاز را نام برده و کاربرد بالين يچهار دارو  -11-6

 .درا توضيح ده ديضد سرطان جد يداروهاخصوصيات فارماکولوژيک  -12-6
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 هفتمجلسه 

 پوتاالموسيز و هيپوفيه يهورمون ها مرتبط با يبا داروها يي: آشنايهدف کل

 ژه:ياهداف و

 ان دانشجو قادر باشديدر پا

 آن ها را بشناسد ياساس ينقش ها اندام هدف و پوتاالموس ويز و هيپوفيمختلف ه يهورمونها -1-7

 آن ها را نام ببرد يالوگ هاپوتاالموس و آنيهه يهورمون ها ينيبال يکاربردها -2-7

 ان کنديآن را ب يهورمون رشد و کاربردها يکيناميو د يکينتيک يهايژگيو -3-7

 عوارض هورمون رشد را بشناسد -4-7

 ان کنديآن ها را ب ينيبال يزه کننده هورمون رشد و کاربرد هايآنتاگون يداروها -5-7

 آن ها را بداند ين ها و کاربردهايگونادوتروپ  -6-7

 ن ها را بلد باشديعوارض گونادوتروپ -7-7

 ن ها و کاربردها و عوارض آن ها را بدانديآزاد کننده گونادوتروپ يورمون هاه -8-7

 داشته باشد ين در مغز اطالعات کافيآن و ارتباط آن با دوپام ين و کاربردهايدر مورد پروالکت -9-7

 ن و نقش آن ها را بشناسديدوپام يست هايآگون -11-7

 را بشناسد ن و کاربردها و عوارض آنيتوس يهورمون اکس -11-7

 ان کنند يآن را ب ين و کاربردهايوازوپرس يست هاين آنتاگونين و آنالوگ آن و همچنيوازوپرس -12-7
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 هشتمجلسه 

 و کورتيکواستروئيدها با آشنايي -مربوط به غده تيروئيد يبا داروها يي: آشنايهدف کل

 آنها هاي آنتاگونيست

 ژه:ياهداف و

 ان دانشجو قادر باشديدر پا

 داشته باشد ياطالعات کاف يديروئيت يهورمون ها يولوژيزيدر مورد ف -1-8

 ان کنديرا به طور کامل ب يديروئيت يوسنتز هورمون هاينحوه ب -2-8

 را در بدن بشناسد يديروئيت يک هورمون هاينتيک -3-8

 ان کنديرا ب يديروئيت يهورمون ها يسم درون سلوليمکان -4-8

 ان کنديمختلف بدن ب يت آن را در اعضايسم د ويروئياثرات هورمون ت -5-8

 ان کنديآن ها ب يکينتيک يهايژگيآن ها را با توجه به و يکاربرد يرا بشناسد و تفاوت ها يديروئيت يداروها -6-8

 د را بشناسديروئيضد ت يمختلف داروها يدسته ها -7-8

 ان کندياده را بمورد استف يدهايوآميت يکينتيک يدها و تفاوت هايوآميسم تيمکان -8-8

 ن عوارض را بداندياز ا يريش گيص و پيتشخ يدها و روش هايوآمير عوارض تيعوارض کشنده و سا -9-8

 سه کنديدها مقايوآميبا ت يدها را بشناسد و آن ها را از نظر کاربرد و عوارض جانبيديسم يمکان -11-8

 و و عوارض آن را بدانديواکتيد راديکاربرد  -11-8

 را بشناسد يديروئيمورد استفاده در طوفان ت يهادارو -12-8

 م ساخت و ترشح آنها را بدانديتنظ يسم هاير سنتز و مکانيآدرنال؛ مس يهورمون ها -13-8

 آدرنال بر بدن را بداند يک هورمون هايک و فارماکولوژيولوژيزير فيتاث  -14-8
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 را بداند يدياستروئ يرنده هايسم عمل گيمکان -15-8

 آدرنال را بشناسد يو پر کار يمهم مرتبط با کم کار يها يارميب -16-8

 دها را بدانديک استروئياربرد فارماکولوژک -17-8

 را بداند يدياستروئ يک داروهاينتيک -18-8

 سه کنديآن ها را بشناسد و بتواند با هم مقا يع و اثرات موضعيدها را بر التهاب، احتباس ماياثر استرئ -19-8

 آن ها را بشناسد يمهم و کاربردها يدهايکوئيوکورتنراليم -21-8

 آن ها را بشناسد يدها و کاربردهايکوئيست آدرنوکورتيآنتاگون يداروها -21-8

  ان کنديرا ب يديکوئيست آدرنوکورتيآنتاگون يدارو ها ييوارض و تداخالت داروع -22-8
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 منابع:

1) Basic and Clinical Pharmacology, 12th Edition (2012)  

2) Rang and dale's pharmacology, 8 th Edition (2015) 
 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
اسخ و پ يسواالت تست

 کوتاه
 مطابق برنامه آموزش 89 بانآ 5/5

 ان ترميپا
سواالت تستي و پاسخ 

 کوتاه
 مطابق برنامه آموزش 89 يد 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 يصوص در فصول مربوط به داروها)بخ 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

 س مطالعه شود.منابع در -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 شنبه ها ساعت دوروز و ساعت جلسه: 

 لهيوس سيروش تدر مدرس موضوع هر جلسه جلسه

 ت برديوا -ويدئو پرژکتور ، پرسش و پاسخينسخنرا ي فرانيمحمد دکتر احمد ضد فشار خون يداروها يفارماکولوژ 2

 ت برديوا -ويدئو پرژکتور ، پرسش و پاسخيسخنران ي فرانيمحمد دکتر احمد نيضد آنژ يداروها 2

3 
 ياحتقان يموثر در نارسائ يداروها يفارماکولوژ

 (CHF)قلب 
 ت برديوا -ويدئو پرژکتور ، پرسش و پاسخيسخنران ي فرانيمحمد دکتر احمد

 ت برديوا -ويدئو پرژکتور ، پرسش و پاسخيسخنران ي فرانيمحمد دکتر احمد يقلب يها يتميمورد استفاده در آرروهاي دا 4

 ت برديوا -ويدئو پرژکتور ، پرسش و پاسخيسخنران ي فرانيمحمد دکتر احمد ديورتيک يداروها يفارماکولوژ 5

 ت برديوا -ويدئو پرژکتور ، پرسش و پاسخينرانسخ ي فرانيمحمد دکتر احمد سرطان يدرمان يشيم يداروها 6

7 
 يمرتبط با هورمون ها يداروهاآشنايي با 

 پوتاالموسيز و هيپوفيه
 ت برديوا -ويدئو پرژکتور ، پرسش و پاسخيسخنران دکتر احمد محمدي فراني

9 

 -مربوط به غده تيروئيد يداروهاآشنايي با 

 آنتاگونيست و کورتيکواستروئيدها با آشنايي

 آنها هاي

 ت برديوا -ويدئو پرژکتور ، پرسش و پاسخيسخنران دکتر احمد محمدي فراني

 

 جدول زمانبندي برنامه:


