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 بنام خدا

 کرمانشاه يدانشگاه علوم پزشک

 يدانشکده داروساز

 1 يفارماکولوژ عنوان درس:

 يداروساز يحرفه ا يدکتر پنجمان ترم يدانشجو مخاطبان:

  يواحد نظر 2تعداد و نوع واحد: 

 ارائه اين طرح درس توسط: دکتر احمد محمدي فراني 

 11تعداد کل جلسات: 

 2و  1فيزيولوژي   :ازيش نيدرس پ

  12-11شنبه ها سه زمان 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 يت استاد: سخنرانيفعال

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

 : کالس درسيريادگيعرصه 
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ان با عوارض سو، داروها، يدانشجو ييسم اثر داروها و آشنايمکان يريکمک به فراگ درس: يهدف کل

 .ازيزان مصرف آنها در موارد نيان ميتداخل اثر دارو و غذا و ب

 دف(ک هي)جهت هر جلسه  جلسات: ياهداف کل

 1 فارماکوديناميکاصول با  ييآشنا -1

 2فارماکوديناميک آشنايي با اصول  -2

 فارماکوکينتيک : جذب، توزيع، متابوليسم، دفعان با يدانشجو ييآشنا -5

  متابوليسم داروها، ارزيابي پايه و باليني داروها از زمان ساخت تا ورود به بازاران با يدانشجو ييآشنا -1

 مقدمه اي بر فارماکولوژي سيستم اتونوم ان بايودانشج ييآشنا -5

 داروهاي آنتي کولينرژيکو   داروهاي کولينرژيک ان بايدانشجو ييآشنا -1 

 داروهاي آدرنرژيک ،داروهاي آنتي آدرنرژيک يان با فارماکولوژيدانشجو ييآشنا -7

 هيستامين و داروهاي موثر بر آنان با يدانشجو ييآشنا -8

 وتونين و داروهاي موثر بر آن به انضمام آلکالوئيدهاي ارگوتسربا  ييآشنا -9

 ايکوزانوئيدها: پروستاگلندين ها، ترومبوکسان، لکوترين هاآشنايي با  -11

داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي، ضد دردهاي غير مخدر و داروهاي مورد  يبا داروشناس ييآشنا -11

 استفاده در بيماري نقرس

 نيتريک اکسايد و پپتيدهاي مهم وازواکتيو يروشناسبا دا ييآشنا -12

 آسم و...( تنفسي )ضد يداروهابا  ييآشنا -15

 مورد استفاده در آنمي،  فاکتورهاي رشد هماتوپوئيتيک يداروهابا  ييآشنا -11

 داروهاي مورد استفاده در اختالالت انعقاديبا  ييآشنا -15

داروهاي پوستي يداروهابا  ييآشنا -11
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 اول جلسه

  1فارماکوديناميک : آشنايي با اصول يهدف کل

 ژه:ياهداف و

 ان دانشجو قادر باشد.يدر پا

 تعريف فارماکولوژي و حيطه هاي اين علم را بداند -1-1

 مفاهيم ديناميک و کينتيک را شرح دهد -2-1

 دسته بندي پروتئين هاي تنظيمي را در بدن بداند -5-1

 ت، آگونيست نسبي و آگونيست معکوس را شرح دهد مفهوم آگونيست، آنتاگونيس -1-1

 پاسخ و انواع انحرافات آن را تفسير کند  -منحني دوز -5-1

 دسته بندي انواع گيرند ها را بشناسد -1-1

 بر گيرند هاي هسته اي را شرح دهدمکانيسم کلي داروهاي موثر  -7-1
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 دومجلسه 

 2فارماکوديناميک آشنايي با اصول  :يهدف کل

 ژه:ياف واهد

 ان دانشجو قادر باشد.يدر پا

 .مکانيسم کلي داروهاي موثر بر گيرند هاي تيروزين کينازي را شرح دهد -1-2

 مکانيسم کلي داروهاي موثر بر گيرند هاي سيتوکيني را شرح دهد -2-2

 مکانيسم کلي داروهاي موثر بر کانال هاي يوني را شرح دهد -5-2

 را بداند روش هاي تنظيم گيرنده ها -1-2

 مهمترين پيامبرهاي ثانويه و چگونگي پيام رساني آن ها را توضيح دهد -5-2

 بيان کندمفاهيم قدرت و کارايي داروها را با رسم منحني  -1-2

 مفاهيم پنجره درماني و اندکس درماني را توضيح دهد -7-2

 علت تفاوت هاي پاسخ دهي به داروها را در افراد مختلف توضيح دهد -8-2
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 سومجلسه 

 فارماکوکينتيک : جذب، توزيع، متابوليسم، دفعآشنايي دانشجويان با :  يهدف کل

 ژه:ياهداف و

 ان دانشجو قادر باشد.يدر پا

 کند تعريف را فارماکوکينتيک  -1-5

 مراحل مختلف حرکت دارو در بدن را شرح دهد -2-5

 را توضيح دهدمفهوم درجه صفر و يک در فرايندهاي کينتيکي  -5-5

 فاکتورهاي موثر بر جذب گوارشي داروها را بداند -1-5

 مفهوم زيست دست يابي را شرح دهد -5-5

 مفاهيم زير را بخوبي توضيح دهد و عوامل موثر بر آن ها را شرح دهد -1-5

 کليرانس-

 نيمه عمر -

 اثر عبور اول -

 حجم توزيع -

 دوز بارگيري -
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 چهارمجلسه 

متابوليسم داروها، ارزيابي پايه و باليني داروها از زمان ساخت تا ورود دانشجويان با  آشنايي: يهدف کل

 (CHF) به بازار

 ژه:ياهداف و

 دهد را توضيح  بدن در داروها متابوليسم اهميت -1-1

 فازهاي مختلف متابوليسم و ويژگيهاي مشترک هر يک را توضيح دهد -2-1

 ندکاره و نقش آن ها را بداندانزيم هاي مهم سيستم اکسيداز چ -5-1

 و دسته هاي دارويي مهم موثر بر اين سيستم را بداند cypاهميت القا و مهار آنزيم هاي  -1-1

 عملکرد فاز دو متابوليسم را شرح دهد  -5-1

 اهميت پلي مورفيسم را در متابوليسم توضيح دهد -1-1

 را بيان کند.  اروييد بازار به جديد داروهاي ورود مراحل مختلف قبل از -7-1

 فاز هاي مختلف باليني را شرح دهد و هدف از هر يک را بداند. -8-1



7 
 

 

 پنجمجلسه 

 مقدمه اي بر فارماکولوژي سيستم اتونومآشنايي دانشجويان با : يهدف کل

 ژه:ياهداف و

 ان دانشجو قادر باشد.يدر پا

 دهد نقش سيستم اتونوم را در کنترل اعمال غير ارادي بدن شرح -1-5

 جزئيات انتقال پيام در سيناپس سمپاتيک را توضيح دهد -2-5

 راه هاي مداخله فارماکولوژيک در انتقال پيام در سيناپس سمپاتيک را توضيح دهد -5-5

 جزئيات انتقال پيام در سيناپس پاراسمپاتيک را توضيح دهد -1-5

 پاراسمپاتيک را توضيح دهدراه هاي مداخله فارماکولوژيک در انتقال پيام در سيناپس  -5-5

گيرنده هاي مهم سيستم سمپاتيک و پاراسمپاتيک را در ارگان هاي حياتي بددن بشناسدد و اثدر     -1-5

 تحريک آن ها را در سطح سلول بيان مند

 تنظيم پيش سيناپسي و پس سيناپسي را توضيح دهد  -7-5

 رح دهدعملکرد سيستم اتونوم را در چشم با تاکيد بر گيرنده ها ش -8-5
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 ششمجلسه 

 داروهاي کولينرژيک  و داروهاي آنتي کولينرژيکآشنايي دانشجويان با : يهدف کل

 ژه:ياهداف و

 ان دانشجو قادر باشد.يدر پا

 دهد شرح را با ذکر انواع اين گيرنده ها  کولينرژيک هاي گيرنده آگونيست داروهاي مکانيسم -1-1

 شرح بدنقسمت هاي مختلف  در را کولينرژيک هاي گيرنده هاي آگونيست يکولوژکفارما اثرات -2-1

 .دهد

 دسته بندي داروهاي کولينرژيک را بيان کند -5-1

 دهد شرح کولينرژيک را داروهاي درماني کاربردهاي -1-1

 نيکوتيني را شرح دهد هاي آگونيست هايدرماني  کاربرد -5-1

 نمايد بيان را رژيککولين داروهاي جانبي عوارض -1-1

با هم مقايسه کند و پديده پير  را پذير و برگشت ناپذير برگشت استراز کولين داروهاي مها کننده  -7-1

 شدن داروهاي برگشت ناپذير را شرح دهد

را شرح مهار کننده کولين استراز داروهاي برگشت ناپذير  کاربرد هاي غير دارويي و مسموميت با  -8-1

 دهد

 دهد شرح بدن در را کولينرژيک هاي گيرنده هاي آنتاگونيست فارماکولوژيک تاثرا -9-1

 دهد شرح را کولينرژيکها  آنتي درماني کاربردهاي -11-1

 کند بيان را کولينرژيکها  آنتي مصرف منع و جانبي عوارض -11-1
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 هفتمجلسه 

 وهاي آنتي آدرنرژيکداروهاي آدرنرژيک  و دارآشنايي دانشجويان با فارماکولوژي : يهدف کل

 ژه:ياهداف و

 ان دانشجو قادر باشد.يدر پا

 دسته بندي داروهاي مقلد سيستم سمپاتيک را بر اساس مکانيسم آن ها توضيح دهد -1-7

 دهد شرح ارگان هاي اصلي بدن  در را آدرنرژيک هاي گيرنده هاي آگونيست فارماکولوژيک اثرات -2-7

 دهد به تفکيک انواع گيرنده ها شرح  را درنرژيکآ داروهاي درماني کاربردهاي -5-7

 .نمايد بيان را آدرنرژيک تداخالت دارويي  داروهاي و جانبي عوارض -1-7

 دسته بندي داروهاي مهار کننده سيستم سمپاتيک را بر اساس مکانيسم آن ها توضيح دهد -5-7

 دهد شرح را  بتا و آلفا هاي گيرنده هاي آنتاگونيست فارماکولوژيک اثرات -1-7

 بيان کندو عوارض جانبي آن ها به همراه کاربرد بلوکر رايج آلفا داروهاي  -7-7

 تقسيم بندي بتابلوکرها را بر اساس اختصاصي بودن به گيرنده و نسل بشناسد -8-7

 عروقي و غير قلبي بتا بلوکرها را بيان کند-کاربردهاي قلبي -9-7

 شرح دهد را بالکر بتا داروهاي مصرف منع موارد و جانبي عوارض  -11-7
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 هشتمجلسه 

 هيستامين و داروهاي موثر بر آنآشنايي دانشجويان با : يهدف کل

 ژه:ياهداف و

 ان دانشجو قادر باشد.يدر پا

 نحوه سنتز هيستامين و متابوليسم آن را در بدن شرح دهد  -1-8

ول هاي ذخيره کننده هيستامين و نحدوه آزاد شددن هيسدتامين را    ونگي انبار شدن هيستامين، سلچگ -2-8

 شرح دهد 

 گيرنده هاي هيستامين و نحوه سيگنالينگ آن ها را توضيح دهد -5-8

 نقش هيستامين را در محيط و سيستم عصبي مرکزي شرح دهد -1-8

 دسته بندي داروهاي آنتي هيستامين نسل اول را بيان کند  -5-8

 کولوژيک آنتي هيستامين هاي نسل اول را بيان کنداثرات فارما -1-8

 ببرد نام اول را نسل هيستامين آنتي داروهاي درماني هاي کاربرد -7-8

 عوارض و تداخالت مهم آنتي هيستامين هاي نسل اول را عنوان کند -8-8

 اثرات فارماکولوژيک آنتي هيستامين هاي نسل اول را بيان کند -9-8

 ببرد نام اول را نسل هيستامين آنتي داروهاي مانيدر هاي کاربرد -11-8

 عوارض و تداخالت مهم آنتي هيستامين هاي نسل اول را عنوان کند -11-8
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 همنجلسه  

 آشنايي با سروتونين و داروهاي موثر بر آن به انضمام آلکالوئيدهاي ارگوت: يهدف کل

 ژه:ياهداف و

 د.ان دانشجو قادر باشيدر پا

 نحوه سنتز سروتونين و متابوليسم آن را در بدن شرح دهد -1-9

چگونگي انبار شدن سروتونين، سلول هاي ذخيره کننده سروتونين و نحوه آزاد شدن آن را شرح  -2-9

 دهد

 گيرنده هاي سروتونين و نحوه سيگنالينگ آن ها را توضيح دهد -5-9

 رکزي شرح دهدنقش سروتونين را در محيط و سيستم عصبي م -1-9

 عالئم سندروم سروتونين و درمان آن بيان کند -5-9

 کاربردهاي باليني آگونيست هاي گيرنده هاي سروتونين را با تاکيد بر تريپتان ها بيان کند -1-9

 کاربردهاي باليني آنتاگونيست هاي گيرنده هاي سروتونين را بيان کند -7-9

 اهميت آن ها را توضيح دهدمنشا طبيعي آلکالوئيد هاي ارگوت و  -8-9

 دسته بندي آلکالوئيدهاي ارگوت را به همراه داروهاي مهم آن شرح دهد -9-9

 کاربردهاي باليني آلکالوئيدهاي ارگوت را بيان کند -11-9

 عوارض جانبي و منع مصرف آلکالوئيدهاي ارگوت را بيان کند -11-9



12 
 

 

 دهمجلسه 

 ايکوزانوئيدها: پروستاگلندين ها، ترومبوکسان، لکوترين هاآشنايي با  -: يهدف کل

 ژه:ياهداف و

 ان دانشجو قادر باشد.يدر پا

 ايکوزانوئيدها را تعريف کند و دسته بندي ايکوزانوئيدهاي مهم بدن را بيان کند   -1-11

 مسير بيوسنتز پروستانوئيدها را شرح دهد -2-11

 دهد مسير بيوسنتز لکوترين ها را شرح -5-11

 اثرات مهم فيزيولوژيک و فارماکولوژيک پروستاگلندين ها را شرح دهد -1-11

 اثرات مهم فيزيولوژيک تروکبوکسان شرح دهد -5-11

 پروستاگلندين هاي مهم يا آنالوگ هاي دارويي آن ها را بشناسد و کاربردهاي باليني آن را بداند -1-11 
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 يازدهمجلسه 

داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي، ضد دردهاي غير مخدر و ناسي آشنايي با داروش -: يهدف کل

 داروهاي مورد استفاده در بيماري نقرس

 ژه:ياهداف و

 ان دانشجو قادر باشد.يدر پا

 نقش ايکوزانوئيدها را در فرايند التهاب شرح دهد -1-11

 را شرح دهد هاب منتهي به التاستراتژي هاي فارماکولوژيک در مسيرهاي پاتوفيزيولوژيک  -2-11

راه هاي مداخله فارماکولوژيک در مسيرهاي بيوسنتز واسطه هاي التهابي مشتق از آراشيدونيک را  -5-11

 بيان کند

 و نقش آن ها را در بدن بيان کند  COXايزوفرم هاي  -1-11

 ها را شرح دهد  NSAIDکليات فارماکوديناميک   -5-11

 را شرح دهدها  NSAIDکليات فارماکوکينتيک  -1-11

 را شرح دهدو کاربرد باليني آن ها ها  NSAIDاثرات  -7-11

 ها با توجه به فارماکولوژي آن ها شرح دهد NSAIDعوارض  -8-11

 دسته بندي داروهاي آنتي روماتوئيد را بشناسد -9-11

 ها را بيان کند DMARDاثرات  -11-11

11-11- DMARD رض آن ها را بداندهاي مهم را بشناسد و مکانيسم هاي و عوا 

 مسيرمتابوليسم پورين ها را در بدن بشناسد -12-11

 فرايندهاي پاتوفيزيولوژيک دخيل در بيماري نقرس را بشناسد -15-11

 دسته بندي داروهاي موثر در نقرس را بشناسد -11-11

 داروهاي مهم، نحوه استفاده، عوارض و تداخالت هر دسته دارويي را شرح دهد -15-11
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 ه دوازدهمجلس

 نيتريک اکسايد و پپتيدهاي مهم وازواکتيوآشنايي با داروشناسي : يهدف کل

 ژه:ياهداف و

 ان دانشجو قادر باشديدر پا

 را بشناسد NOمسير سنتز، سيگنالينگ و بي اثر شدن  -1-12

  را توضيح دهد  NOراه هاي مداخله فارماکولوژيک در عملکرد  -2-12

 را بشناسد NO دسته بندي دهنده هاي -5-12

 را در برخي بيماريها توضيح دهد NOنقش  -1-12

  دسته بندي پپتيدهاي وازواکتيو را نام ببرد -5-12

 پپتيدهاي وازواکتيو را بداند آنتاگونيست هاي دسته بندي  -1-12
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 سيزدهمجلسه 

 آسم و...( تنفسي )ضدآشنايي با داروهاي : يهدف کل

 ژه:ياهداف و

 در باشدان دانشجو قايدر پا

 پاتوفيزيولوژي بيماري آسم را به اختصار شرح دهد -1-15

 را بيان کند COPDدسته بندي داروهاي موثر بر آسم و  -2-15

 و عوارض آن ها را بداند چگونگي اثر آگونيست هاي بتا را در بيماري آسم شرح دهد -5-15

 وارض آن ها را بداندچگونگي اثر متيل زانتين ها را در بيماري آسم شرح دهد و ع -1-15

 چگونگي اثر آنتاگونيست هاي موسکاريني را در بيماري آسم شرح دهد و عوارض آن ها را بداند -5-15

چگونگي اثر تثبيت کننده هاي ماست سل ها را در بيماري آسم شرح دهد و عوارض آن ها را  -1-15

 بداند

 ح دهد و عوارض آن ها را بداندچگونگي اثر کورتيکواستروئيدها را در بيماري آسم شر -7-15

 

چگونگي اثر مهارکننده هاي گيرنده لوکوترين ها را در بيماري آسم شرح دهد و عوارض آن ها را  -8-15

 بداند

را در بيماري آسم شرح دهد و عوارض  IgEچگونگي اثر مهارکننده ليپواکسيژناز و آنتي بادي ضد  -9-15

 آن ها را بداند
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 جلسه چهاردهم

 مورد استفاده در آنمي،  فاکتورهاي رشد هماتوپوئيتيکآشنايي با داروهاي : يهدف کل

 ژه:ياهداف و

 ان دانشجو قادر باشديدر پا

 دهد در بدن شرح را و دفع آهن سازي ، ذخيره جذب مراحل -1-11

 .محاسن و معايب هر يک را بداند و آهن دارويي هاي مکمل انواع  -2-11

 بشناسد را آهن مزمن و حاد سميتتفاده در فراورده هاي مورد اس -5-11

 چرخه فوالت را در بدن شرح دهد -1-11

 ديناميک و کينتيک فوليک اسيد را شرح دهد -5-11

 کاربرد باليني فوليک اسيد را توضيح دهد -1-11

 را در خون سازي شرح دهد B12نقش ويتامين  -7-11

 را بيان کند B12عوارض ناشي از کمبود  -8-11

 بيان کند را استخوان مغز کولوني محرک فاکتورهاي جانبي عوارض و باليني کاربرد -9-11
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 جلسه پانزدهم

 داروهاي مورد استفاده در اختالالت انعقاديآشنايي با : يهدف کل

 ژه:ياهداف و

ان دانشجو قادر باشديدر پا  

 مکانيسم هاي انعقاد و ضد انعقاد طبيعي را بشناسد -1-15

  داروهاي آنتي ترومبوتيک را نام ببرددسته بندي  -2-15

 بداند بر اساس مکانيسم آن ها دي آنتي کواگوالن ها را دسته بن -5-15

 ها را شرح دهد  LMWHتفاوت هاي هپارين و  -1-15

 سميت و منع مصرف هپارين را توضيح دهد -5-15

 مهارکننده هاي مستقيم و غير مستقيم ترومبين را با هم مقايسه کند -1-15

 کينتيک و ديناميک وارفارين را شرح دهد -7-15

 عوارض و تداخالت دارويي وارفارين را شرح دهد -8-15

 را توضيح دهد پالآت ضد داروهاي ساير و آسپيرين اثر مکانيسم -9-15

 مکانيسم طبيعي فيبرينوليز را شرح دهد -11-15

 توضيح دهد  را لخته برنده بين از داروهاي مصرف موارد -11-15

 را بيان کرده و تفاوت هاي آن ها را بداند لخته برنده بين از انواع داروهاي -12-15

مکانيسم داروهاي مورد استفاده در اختالالت خون ريزي دهنده را به همراه نمونه هاي آن ها  -15-15

 شرح دهد
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 شانزدهمجلسه 

 داروهاي پوستيآشنايي با داروهاي : يهدف کل

 ژه:ياهداف و

 انشجو قادر باشدان ديدر پا

 انواع پايه هاي داروهاي موضعي را بشناسد -1-11

  داروهاي آنتي باکتريال پوستي و کاربردهاي آن ها را بداند -2-11

 داروهاي آنتي باکتريال پوستي مورد استفاده در آکنه و عوارض آن ها را بشناسد -5-11

  داروهاي ضد قارچ پوستي و کاربردهاي آن ها را بداند -1-11

  داروهاي تعديل کننده سيستم ايمني موضعي و کاربردهاي آن ها را شرح دهد -5-11

 داروهاي ضد ويروس موضعي و کاربردهاي آن ها را بداند -1-11

 اکتوپارازيتوسيدها را بشناسد و نحوه مصرف آن ها را بيان کند -7-11

 توضيح دهد داروهاي موثر بر پيگمانتاسيون پوست و کاربردهاي آن ها را -8-11

 انواع سان اسکرين ها و نحوه عملکرد آن ها را شرح دهد -9-11

 داروهاي کراتوليتيک مورد استفاده در آکنه )خوراکي و موضعي( را شرح دهد  -11-11

 داروهاي مورد استفاده در سوريازيس را به همراه مکانيسم ان ها بداند -11-11

 و تفاوت هاي آن ها را توضيح دهد دسته بندي داروهاي ضد التهاب موضعي -12-11

داروهاي کراتوليتيک موضعي را بشناسد -15-11



19 
 

 منابع:

1) Katzung’s Basic and Clinical Pharmacology, 13th Edition (2015)  

2) Rang and dale's pharmacology, 8 th Edition (2015) 

 س:يروش تدر

 ، پرسش و پاسخيسخنران

 يکمک آموزش يرسانه ها

 دئو پروژکتوريو و ت برديوا

 يابيسنجش و ارزش

 ساعت خيتار نمره روش آزمون آزمون

 زيکوئ
طرح و  يحيتشر

 ينيموارد بال
  اول هر جلسه 5/2

 ان ترميم
و  يسواالت تست

 پاسخ کوتاه
 98 آذر 5/5

مطابق برنامه 

 آموزش

 پايان ترم
سواالت تستي و 

 پاسخ کوتاه
 98ي د 12

مطابق برنامه 

 آموزش
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 ات درس و انتظارات از دانشجو:مقرر

بخصوص در ) ييايميوشيب و يکيولوژيزيفو اصول  دانسته هابودن درس و استفاده از  يبا توجه به مفهوم

ر را يرود مقررات ز يان انتظار مين درس از دانشجويدر ا (يعروق-يستم قلبيس يفصول مربوط به داروها

 ند:يت نمايرعا

 ند.يبا دقت در مطالب، اشکاالت خود را مطرح نماافته و يدر همه جلسات حضور  -1

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

 منابع درس مطالعه شود. -5

 شرکت کنند يکالس يپرسش و پاسخ هادر  -1

 از درس را مطالعه کننديش نيمنابع پ ياز برخيدر صورت ن -5
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 12-11 ساعتو چهارشنبه ها ها سه شنبه روز و ساعت جلسه: 

 لهيوس سيروش تدر مدرس موضوع هر جلسه جلسه

 1فارماکوديناميک آشنايي با اصول  1
 يدکتر احمد محمد

 يفران

، پرسش و يسخنران

 پاسخ

 -دئو پرژکتوريو

 ت برديوا

 2فارماکوديناميک آشنايي با اصول  2
 يمحمد دکتر احمد

 يفران

، پرسش و يسخنران

 پاسخ

 -ژکتوردئو پريو

 ت برديوا

5 
فارماکوکينتيک : آشنايي دانشجويان با 

 جذب، توزيع، متابوليسم، دفع

 يدکتر احمد محمد

 يفران

، پرسش و يسخنران

 پاسخ

 -دئو پرژکتوريو

 ت برديوا

1 

متابوليسم داروها، آشنايي دانشجويان با 

ارزيابي پايه و باليني داروها از زمان 

 ساخت تا ورود به بازار

 يمد محمددکتر اح

 يفران

، پرسش و يسخنران

 پاسخ

 -دئو پرژکتوريو

 ت برديوا

5 
مقدمه اي بر آشنايي دانشجويان با 

 فارماکولوژي سيستم اتونوم

 يدکتر احمد محمد

 يفران

، پرسش و يسخنران

 پاسخ

 -دئو پرژکتوريو

 ت برديوا

1 

داروهاي آشنايي دانشجويان با 

کولينرژيک  و داروهاي آنتي 

 کولينرژيک

 يتر احمد محمددک

 يفران

، پرسش و يسخنران

 پاسخ

 -دئو پرژکتوريو

 ت برديوا

7 

آشنايي دانشجويان با فارماکولوژي 

داروهاي آدرنرژيک ،داروهاي آنتي 

 آدرنرژيک

 يدکتر احمد محمد

 يفران

، پرسش و يسخنران

 پاسخ

 -دئو پرژکتوريو

 ت برديوا

8 
هيستامين و آشنايي دانشجويان با 

 آن داروهاي موثر بر

 يدکتر احمد محمد

 يفران

، پرسش و يسخنران

 پاسخ

 -دئو پرژکتوريو

 ت برديوا

9 
آشنايي با سروتونين و داروهاي موثر 

 بر آن به انضمام آلکالوئيدهاي ارگوت

 يدکتر احمد محمد

 يفران

، پرسش و يسخنران

 پاسخ

 -دئو پرژکتوريو

 ت برديوا

 جدول زمانبندي برنامه:
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11 
ايکوزانوئيدها: پروستاگلندين آشنايي با 

 ترومبوکسان، لکوترين هاها، 

 يدکتر احمد محمد

 يفران

، پرسش و يسخنران

 پاسخ

 -دئو پرژکتوريو

 ت برديوا

11 

داروهاي ضد آشنايي با داروشناسي 

التهاب غير استروئيدي، ضد دردهاي 

غير مخدر و داروهاي مورد استفاده در 

 بيماري نقرس

 يدکتر احمد محمد

 يفران

، پرسش و يسخنران

 پاسخ

 -کتوردئو پرژيو

 ت برديوا

12 
نيتريک اکسايد آشنايي با داروشناسي 

 و پپتيدهاي مهم وازواکتيو

دکتر احمد محمدي 

 فراني

سخنراني، پرسش و 

 پاسخ

 -ويدئو پرژکتور

 وايت برد

15 
آسم  تنفسي )ضدآشنايي با داروهاي 

 و...(

دکتر احمد محمدي 

 فراني

سخنراني، پرسش و 

 پاسخ

 -ويدئو پرژکتور

 وايت برد

11 
مورد استفاده در آشنايي با داروهاي 

 آنمي،  فاکتورهاي رشد هماتوپوئيتيک

دکتر احمد محمدي 

 فراني

سخنراني، پرسش و 

 پاسخ

 -ويدئو پرژکتور

 وايت برد

15 
داروهاي مورد استفاده در آشنايي با 

 اختالالت انعقادي

دکتر احمد محمدي 

 فراني

سخنراني، پرسش و 

 پاسخ

 -ويدئو پرژکتور

 ردوايت ب

 داروهاي پوستيآشنايي با داروهاي  11
دکتر احمد محمدي 

 فراني

سخنراني، پرسش و 

 پاسخ

 -ويدئو پرژکتور

 وايت برد

 


