
 
 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

 دانشجویان مخاطبان:                                                                3 شیمی دارویعنوان درس : 
 94 و روزانه پردیس

یکشنبه ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                          5/1واحد:)یا سهم استاد از واحد(     تعداد
14-11 

 دکتر آرمین دادگر (             مدرس:11تا  11دوشنبه  -11تا  8،شنبهزمان ارائه درس:   )
 درس و پیش نیاز:

 
 هدف کلی درس :

 
 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 داروهای سروتونرژیک -1

 سروتونرژیکداروهای  -2

 داروهای سروتونرژیک -3

 داروهای دوپامینرژیک -4
 داروهای دوپامینرژیک -5
 داروهای دوپامینرژیک -6
 داروهای ضد جنون -7
 بنزودیازپین ها -8
 فنوباریتوارت ها -9

 حل تمرین -11
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

 هدف کلی جلسه اول:

 داروهای سروتونرژیک -1

 
 اهداف ویژه جلسه اول:

 خانواده های سروتونین و زیر خانواده های آنانواع  .أ 

 رسپتور سروتونین در بدن انواعتوزیع  .ب 

 اثر فارماکولوژیک آنها مکانیسم عمل انواع رسپتور و  .ج 
 

 :دومهدف کلی جلسه 

 داروهای سروتونرژیک -1

 
 

 :دوماهداف ویژه جلسه 
 

 HT1,2,3,4-5آگونیست و آنتاگونیستهای خانواده 
 

 :سومهدف کلی جلسه 

 داروهای سروتونرژیک -1

 :سوماهداف ویژه جلسه 
 HT4,5,6,7-5آگونیست و آنتاگونیستهای خانواده 

 
 :چهارمهدف کلی جلسه 

 



 کینرژیدوپام یداروها -1
 :چهارماهداف ویژه جلسه 

 و زیر خانواده های آن دوپامینانواع خانواده های  .أ 

 در بدن دوپامینتوزیع انواع رسپتور  .ب 

 مکانیسم عمل انواع رسپتور و اثر فارماکولوژیک آنها  .ج 
 

 :پنجمهدف کلی جلسه 

 کینرژیدوپام یداروها -1
 

 :پنجماهداف ویژه جلسه 
 بیوسنتز و متابولیسم دوپامین .أ 
 هدف های طراحی دارو در مسیر بیوسنتز دوپامین .ب 
 نقش دوپامین در بیماری پارکینسون .ج 
 COMTو  AADCمهار کنندهای  .د 

 
 :ششمهدف کلی جلسه 

 کینرژیدوپام یداروها -1
 
 

 :ششماهداف ویژه جلسه 

 های دوپامین آگونیست .أ 

 آنتاگونیست های دوپامین .ب 

 :هفتمهدف کلی جلسه 
 داروهای ضد جنون

 
 :هفتماهداف ویژه جلسه 

 مکانیسم های دخیل در جنون .أ 
 داروهای تیپیکال .ب 
 داروهای آتیپیکال .ج 

 :هشتمهدف کلی جلسه 
 بنزودیازپین ها

 
 :هشتماهداف ویژه جلسه 
 GABAمکانیسم اثر 

 بنزودیازپین هارابطه ساختمان اثر 
 

 :نهمهدف کلی جلسه 
 فنوباریتوارت ها

 
 :نهماهداف ویژه جلسه 
 فنوباریتوارتمکانیسم اثر 

 فنوباریتوارت هااثر -رابطه ساختمان
 

 
 :دهمهدف کلی جلسه 

  حل تمرین
 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 اثر داروهای ذکر شده داشته باشد.–درک صحیحی از رابطه ساختمان 

 منابع:



• Foye's Principles of Medicinal Chemistry 7th Edition 2012 

• Wilson & Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical 

Chemistry  12th Edition 2011 

• An Introduction to Medicinal Chemistry  Graham Patrick 5th Edition 

2013  
 روش تدریس:

 .باشد مي پرسش و پاسخ  و  تخته وایت برد این درس به صورت سخنراني ،استفاده از اسالید،

 
 وسایل آموزشی :

 
 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر حسب  روش       آزمون
 درصد(

 ساعت تاریخ 

 31/11-31/8 26/8/98 41 تستی ترم آزمون میان 

آزمون پایان 
 ترم

 31/11-31/8 19/11/98 41 تستی

حضور فعال در 
 کالس

پرسش و 
 پاسخ

21   

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 احضور منظم در جلسات، گوش فرا دادن به مباحث تدریس شده و مشارکت فعال در بحثه

 

 دانشکده: EDOمدیر گروه:                نام و امضای مسئولنام و امضای مدرس:             نام و امضای 

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :



 

 


