
  جدول طرح درس
  

  کلیات فارماکولوژي :درس  جلسه اولعنوان 
        پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

  اصول پایه فارماکولوژي آشنایی با :هدف کلی آموزشی 
  

  رفتارویژه عینی
  اهداف رفتاري

  حیطه یاد گیري
  تواي آموزشیمح
  )رئوس مطالب ( 

فعالیتهاي یاد   پیشنیاز
  دهنده

  )روش تدریس ( 

  فعالیتهاي 
  یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
  سمعی و بصري 

  ارزیابی

شناخ
  تی

مهارت
  ي

نگرش
  ي

  زمان  نوع            

خچھ تاری  بطور اختصار تعریف و

      *  .را ذکر کندفارماکولوژی 

  تعریف فارماکولوژي-1
مختلف علم فارماکولوژي  شاخه هاي-2

  و تعریف آنها
تاریخچه پیدایش و توسعه -3

  فارماکولوژي
  فارماکوژي و صنعت داروسازي  -4

سخنرانی،   
  نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
  سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's  

ویدئو 
  پروژکتور

در طول   چهارجوابی
 پایان -ترم
  ترم

و ارتباط  هاطبیعت داروماهیت و 
را بیان  آن با گیرنده هاي دارویی

  .کند
*      

  ماهیت فیزیکی داروها-1
  داروها اندازه و وزن مولکولی-2
  اتصال دارو به گیرنده-3
  شکل فضایی داروها-4
  طراحی منطقی داروها-5
نحوه نامگذاري و طبقه بندي داروها و -6

  گیرنده هاي دارویی

سخنرانی،   
  نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
  سواالت

فارماکولوژي 
  کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's  

ویدئو 
  پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
  ترم



 کاصول اولیھ فارماکودینامی 
 * .را شرح دھد

داروها با  )تقابل( انواع برهمکنش-1
  گیرنده هاي دارویی

  طول اثر داروها-2
گیرنده هاي دارویی و محل هاي -3

  داروها در بدن اتصال بی اثر

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

ا ذکر ر فارماکوکنتیک اصول اولیه
  .کند

* 

نفوذ کردن داروها به درون نحوه   -1
 محیط هاي بیولوژیک

  قانون انتشار فیک-2
 قابلیت انحالل داروها در آب و چربی-3
 )هاسلباخ-معادله هندرسون(

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

:  ǰĠǭƗƷƸƢŧƳ  : ǳƴǲǲŧ Ǭ ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ
 ǯƘĠƴĠƽ



 جدول طرح درس

  فارماکودینامیک  :درس  اولجلسه عنوان 
   پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس:پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

 اثرات داروها بر روي سیستمهاي بیولوژیکگیرنده هاي دارویی وآشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 رفتارویژه عینی
 اهداف رفتاري

 حیطه یاد گیري
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی

ماھیت گیرنده ھای دارویی و 
شرح را  آنھامفاھیم مربوط بھ 

  .دهد
* 

مفهوم گیرنده دارویی و ارتباط آن با  -1
  اثرات بالینی داروها

  نحوه عملکرد گیرنده هاي دارویی-2
  انواع گیرنده هاي دارویی -3

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   ابیچهارجو
پایان  -ترم
 ترم

 و ارتباط کمی بین غلظت دارو
انواع در مورد  را رمانیپاسخ د
  .بیان کند هالیگاند

* 

اثر در مورد -منحنی غلظت دارو-1
  داروهاي آگونیست

  گیرنده هاي یدکی-2
آنتاگونیست هاي رقابتی و برگشت -3

  ناپذیر
  آگونیست نسبی-4
 روییسایر مکانیسم هاي آنتاگونیسم دا-5

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



و  مکانیسم هاي انتقال پیام
 *  .را شرح دهداثرداروها

 مکانیسم اثر گیرنده هاي داخل سلولی-1
نیسم اثر گیدنده هایی که بر روي مکا-2

آنزیم هاي گسترده بر روي غشا قرار 
  دارند

  گیرنده هاي سیتوکین ها-3
گیرنده هایی که برروي کانال هاي -5

کانال هاي یونی (یونی غشا قرارگرفته اند 
  )وابسته به لیگاند و ولتاژ

گیرنده هایی که از طریق پروتئین هاي -6
G به عوامل اجرایی مرتبط هستند  
  تنظیم گیرنده ها-7
  انواع پیام رسان هاي ثانویه-8

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

د ارتباط بین دوز دارو و پاسخ بتوان
 *  .را شرح دهد بالینی

  پاسخ-روابط درجه بندي شده دوز-1
 پاسخ-اشکال مختلف منحنی هاي دوز-2
  پاسخ-دوز) کمیتی(روابط کوانتومی -3

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



منجر به اختالف  مکانیسمهایی که
بین در پاسخدهی به داروها 

اشخاص مختلف می شود را ذکر 
ه و انتخابی بودن داروها را دکر

  .توضیح دهد

* 

  تغییر در غلظت دارو-1
تغییر در غلظت لیگاند طبیعی گیرنده -2

  در بدن
  داد یا عملکرد گیرندهتغییر در تع-3
تغییر در سایر اجزا منتقل کننده پیام -4

  سلولی
ارتباط میزان انتخابی بودن داروها با -5

  اثرات درمانی و سمی آنها

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   رجوابیچها
پایان  -ترم
 ترم

ǳƴǲǲŧ Ǭ : دکتررامین سیدیان  :  ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ



 جدول طرح درس

  و متابولیسم داروها فارماکوکنتیک :درس  ومدجلسه عنوان 
 پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

 اتاثیرات سیستمهاي بیولوژیک بر روي داروه فارماکوکنتیک و آشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 رفتارویژه عینی
 اهداف رفتاري

 حیطه یاد گیري
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی

 پارامترهاي مرتبط با
را شرح  داروها نتیکفارماکوکی

  .دهد
* 

  حجم توزیع-1
  کلیرانس-2
  نیمه عمر-3
  انباشتگی یا تجمع دارو در بدن-4
  فراهمی زیستی داروها-5
 ها توسط ارگانهاي بدناستخراج دارو-6

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 روژکتورپ

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

) Time course( الگوي زمانی
  .را توضیح دهدهاتاثیر دارو

* 

 اثرات آنی داروها-1
  اثرات تاخیري -2
  اثرات تجمعی-3

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

نحوه تعیین یک رژیم دارویی 
منطقی بر اساس فاکتورهاي 

 .را شرح دهد فارماکوکنیتیکی 
* 

 دارو برنامه مقداربندي -1
  تعیین دوز پرکننده-2
  تعیین دوز نگهدارنده -3

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



متغیرهاي فارماکوکنتیکی و 
مهم در تفسیر  فارماکودینامیکی

تعیین غلظت خونی حاصل از  نتایج
  .را شرح دهد داروها

* 

  میزان جذب-1
  میزان کلیرانس-2
  تاثیر نیمه عمر-3
  تاثیر حجم توزیع-4
  ماکزیمم اثر دارو-5
حساسیت ارگانهاي هدف به اثرات -6

  داروها

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

مفاهیم مربوط به متابولیسم داروها 
 *  .را توضیح دهد

  نیاز به متابولیسم دارویی-1
نقش متابولیسم دارویی در توزیع دارو -2

  در بدن
  محل هاي متابولیسم دارو در بدن-3
سیتم میکروزومی اکسیدازهاي -4

متابولیسم  Iچندکاره و واکنش هاي فاز
  داروها

  داروها تابولیسمم IIواکنش هاي فاز -5
  داروها متابولیسم سمی-6
  اهمیت بالینی متابولیسم داروها-7

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

ǳƴǲǲŧ Ǭ : دکتررامین سیدیان  :   ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ



 جدول طرح درس

  ارزیابی داروهاي جدید  اشکال دارویی ،روشهاي تجویز داروها و :درس م سوجلسه عنوان 
 پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

   رزیابی داروهاي جدیدا اشکال دارویی ،روشهاي تجویز داروها و :هدف کلی آموزشی 

 رفتارویژه عینی
 اهداف رفتاري

 حیطه یاد گیري
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی

* .شرح دهد را دارویی مختلف اشکال

ببرد نام را خوراکی جامد دارویی اشکال -1
 .دهد توضیح را یک هر ویژگی و

ناهمگن و همگن مایع دارویی اشکال -2
را یک هر ویژگی و ببرد نام را خوراکی

.دهد توضیح
و تزریقی هاي فرآورده مختلف انواع -3

.دهد توضیح را یک هر ویژگی
توضیح را استنشاقی هاي فرآورده انواع -4

را ها آن از استفاده صحیح نحوه و دهد
.کند بیان

توضیح را موضعی هاي فرآورده انواع -5
از چه ها آن بین مهم هاي تفاوت و دهد
نظر از چه و دارویی شکل ماهیت نظر

را بالینی مصرف در آنها هاي ویژگی
.دهد شرح

بینی چشمی، هاي فرآورده خصوصیات -6
.برشمارد را گوشی و

نام را واژینال و رکتال دارویی اشکال -7
توضیح را ها آن معایب و مزایا و ببرد
.دهد

 فراورده هاي آهسته رهش -8

سخنرانی، نمایش، 
 پرسش

گوش دادن، 
نگاه کردن، 

پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

 -در طول ترم  چهارجوابی  ویدئو پروژکتور
 پایان ترم



وو را بیان کند روش هاي عمده تجویز دارو
 *  .دهد شرح را یک هر هاي ویژگی

روش تجویز خوراکی -1
روش داخل وریدي -2
داخل عضالنی -3
روش تزریق زیر پوستی -4
از طریق مخاط دهان و زیر زبانی -5
رکتال و واژینال -6
استنشاقی -7
  روشهاي موضعی -8

سخنرانی، نمایش، 
 پرسش

گوش دادن، 
نگاه کردن، 

پاسخ به 
 واالتس

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

 -در طول ترم  چهارجوابی  ویدئو پروژکتور
 پایان ترم

 * .را شرح دهد ارزیابی داروهاي جدیدکلیات 

  داروهایی جدید کشفراههاي  -1
 سمیت جهت بررسی انواع آزمایشات -2

داروهاي جدید
قانون گذاري داروها -3
داروهاي جدید یکارازمایی هاي بالین -4
  داروهاي اورفان -5

سخنرانی، نمایش، 
 پرسش

گوش دادن، 
نگاه کردن، 

پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

 -در طول ترم  چهارجوابی  ویدئو پروژکتور
 پایان ترم

ǳƴǲǲŧ Ǭ : دکتررامین سیدیان  :   ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ



 جدول طرح درس

  خودکار یعصب ستمیس یبر داروشناس يا مقدمه :درس  چهارمجلسه عنوان 
 پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

   خودکار یعصب ستمیس ها و عملکردویژگی گیرنده  آشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 رفتارویژه عینی
 اهداف رفتاري

 حیطه یاد گیري
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی

هاي سیستم آناتومیبطور اختصار
پاراسمپاتیک و کسمپاتی اعصاب

  .شرح دهد را
* 

 منشا فیبرهاي سمپاتیک و پاراسمپاتیک-1
محل گانگلیون هاي سمپاتیک و -2

  پاراسمپاتیک

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -رمت

 ترم

را ها پیام دهنده انتقال موادشیمی 
و  سمپاتیک اعصاب درسیستم

  .بیان کند پاراسمپاتیک
* 

ساخت، :انتقال در سیستم کولینرژیک-1
ذخیره سازي،آزادسازي و ختم عمل 

  استیل کولین
ساخت، : انتقال در سیستم آدرنرژیک-2

ذخیره سازي،آزادسازي و ختم عملکرد 
تکوالمینی دوپامین و ترنسمیترهاي کا

  نوراپی نفرین 
 غیرکولینرژیکی-انتقال غیرآدرنرژیکی-3

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



هاي گیرنده بطور اختصارانواع
و  سمپاتیک اعصاب سیستم

  .دهدراتوضیح  پاراسمپاتیک
* 

موسکارینی (گیرنده هاي کولینرژیک -1
  )و نیکوتینی

  )آلفا و بتا(گیرنده هاي آدرنرژیک -2
  گیرنده هاي دوپامینی-3

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

هاي اثرات فعال شدن گیرنده
و سمپاتیک  اعصاب هاي سیستم

در تعدادي از ارگان  پاراسمپاتیک
  .را شرح دهد ها

* 

  چشم-1
  قلب-2
  عروق خونی-3
  عضالت صاف برونشیولی-4
  لوله گوارش-5
 عضالت صاف ادراري تناسلی-6
  پوست-7
  ملکردهاي متابولیکع-8

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

هایی که باعث یکپارچگی مکانیسم
عملکرد سیستم عصبی خودکار می 

  .دهد توضیح راشود
* 

 وستاتیکئمورفلکس هاي ه-1
  تنظیم پیش سیناپسی-2
  تنظیم پس سیناپسی-3

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

ǳƴǲǲŧ Ǭ :دکتررامین سیدیان  :   ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ



 جدول طرح درس

  اراسمپاتیکپداروهاي موثر برسیستم  :درس  چهارمجلسه عنوان 
 پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

  یکداروهاي فعال کننده و مهار کننده گیرنده هاي کولینرژ آشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 رفتارویژه عینی
 اهداف رفتاري

 حیطه یاد گیري
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی

فارماکولوژي پایه داروهاي
هاي گیرنده آگونیست

را شرح با اثر مستقیم  کولینرژیک
  .دهد

* 

  ساختار شیمیایی-1
  فارماکوکینتیک-2
  فارماکودینامیک-3
اثرات ایجاد شده روي بافت ها و -4

  ارگانها

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 کتورپروژ

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

مقلد  فارماکولوژي پایه داروهاي
را استیل کولین با اثر غیر مستقیم 

  .بیان کند
* 

  ساختار شیمیایی-1
  فارماکوکینتیک-2
  فارماکودینامیک-3
اثرات ایجاد شده روي بافت ها و -4

  ارگانها

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

بالینی داروهاي مقلد  فارماکولوژي
*  .را شرح دهد سیستم کولینرژیک

بیماریهاي چشمی، درمان بعضی از-1
-بیعص ،يو ادرار یدستگاه گوارش

  عضالنی، قلبی،سیستم عصبی مرکزي
درمان مسمومیت با آنتی موسکارینی -2
  ها
مقلد مسمومیت ناشی از داروهاي -3

   سیستم کولینرژیک

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

طول  در  چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



فارماکولوژي پایه و کاربرد بالینی 
را شرح آنتی موسکارینی  داروهاي

  .دهد
* 

 ساختار شیمیایی و فارماکوکینتیک-1
  فارماکودینامیک-2
اثرات ایجاد شده روي بافت ها و -3

  ارگانها
درمان بعضی ازاختالالت سیستم -4

-عصبی مرکزي، چشمی،تنفسی،قلبی
  راريعروقی،گوارشی،اد

داروهاي مقلد  درمان مسمومیت با -5
  سیستم کولینرژیک

  عوارض جانبی-6
   موارد منع مصرف-7

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

پایه و کاربرد بالینی  فارماکولوژي
بلوك کننده گانگلیونی  داروهاي

  .را توضیح دهد
* 

 ساختار شیمیایی و فارماکوکینتیک-1
  فارماکودینامیک-2
  مصارف بالینی-3
  سمیت دارویی-4

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

ǳƴǲǲŧ Ǭ : دکتررامین سیدیان  :  ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ



 جدول طرح درس

  داروهاي موثر برسیستم سمپاتیک :درس  پنجمجلسه عنوان 
 پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

  آدرنرژیک داروهاي فعال کننده و مهار کننده گیرنده هايآشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 ارویژه عینیرفت
 اهداف رفتاري

 حیطه یاد گیري
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی

مقلد  فارماکولوژي پایه داروهاي
*  .هدسمپاتیک را شرح د

و  انواع گیرنده هاي آدرنرژیک-1
  انیسم عملکردي آنهاکم
  انتخابی بودن گیرنده ها-2
  تنظیم گیرنده هاي آدرنرژیک-3
  پلی مورفیسم گیرنده هاي آدرنرژیک-4
  انتقال دهنده هاي نوراپی نفرین-5
 مقلد سمپاتیک داروهايشیمی دارویی -6
  طبقه بندي داروهاي مقلد سمپاتیک-7

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

 بر  مقلد سمپاتیک داروهاي اثرات
 را بدن دري مختلف ارگانها روي

  .توضیح دهد
* 

 عروقی-اثر بر سیستم قلبی-1
  بر سایر ارگانهااثر -2

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



مقلد  کاربرد بالینی داروهاي
  .را شرح دهد سمپاتیک

* 

 عروقی-کاربردهاي قلبی-1
  تنفسی-2
  آنافیالکسی-3
  چشم-4
  تناسلی-دستگاه ادراري-5
6-CNS   
  سایر کاربردها-7

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

بالینی فارماکولوژي پایه و کاربرد 
آنتاگونیست گیرنده آلفا  داروهاي

  .آدرنرژیک را شرح دهد
* 

  مانیسم اثر-1
  اثرات فارماکولوژیک-2
داروهاي مهم آنتاگونیست گیرنده -3

  آلفا
، اورژانس هاي درمان فئوکروموسیتوما-4

فشارخون، فشارخون مزمن،بیماریهاي 
حیطی، انسداد ادراري در عروق م
BPHاختالل نعوذ،  

ی، سخنران
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



فارماکولوژي پایه و کاربرد بالینی 
آنتاگونیست گیرنده  داروهاي

  .بتاآدرنرژیک راتوضیح دهد
* 

  فارماکوکینتیک-1
  فارماکودینامیک-2
  داروهاي مهم آنتاگونیست گیرنده بتا -3
درمان فشار خون،بیماري ایسکمیک -4

ارسایی قلب،آریتمی هاي قلبی،ن
قلبی،سایر بیماریهاي قلبی 

یروئیدي،بیماریهاي عروقی،گلوکوم،هیپرت
  نورولوژیک 

آنتاگونیست گیرنده  داروهايانتخاب -5
  بتاآدرنرژیک

  سمیت دارویی-6

 سخنرانی،
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

ǳƴǲǲŧ Ǭ :دکتررامین سیدیان  : ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ



 جدول طرح درس

  داروهاي مدر :درس  مششجلسه عنوان 
 پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

  اثرات و کاربرد بالینی دیورتیک ها آشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 رفتارویژه عینی
 اهداف رفتاري

 ريحیطه یاد گی
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی

مدر فارماکولوژي داروهاي
 کربنیک انیدراز آنزیم مهارکننده

  .را بیان کند
* 

  ینتیکفارماکوک-1
  فارماکودینامیک-2
 کاربردهاي بالینی-3
  عوارض جانبی-4
 موارد منع مصرف-5

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

قوس   مدر فارماکولوژي داروهاي
  .را شرح دهد هنله

* 

 ساختار شیمیایی و فارماکوکینتیک-1
  فارماکودینامیک-2
  کاربردهاي بالینی-3
  عوارض جانبی-4
  موارد منع مصرف-5

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   جوابیچهار
پایان  -ترم
 ترم

مدر فارماکولوژي داروهاي
  .شرح دهدتیازیدي را

* 

 ساختار شیمیایی و فارماکوکینتیک-1
  فارماکودینامیک-2
  کاربردهاي بالینی-3
  عوارض جانبی-4
  موارد منع مصرف-5

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



مدر فارماکولوژي داروهاي
 .شرح دهدراپتاسیم  ي نگهدارنده

* 

 ساختار شیمیایی و فارماکوکینتیک-1
  فارماکودینامیک-2
  کاربردهاي بالینی-3
  عوارض جانبی-4
  موارد منع مصرف-5

سخنرانی، 
 پرسشنمایش، 

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

تغییرمدر  فارماکولوژي داروهاي
 توضیحراآب  دفع میزان دهنده

  .دهد
* 

 دیورتیک هاي اسموتیک-1
 راريهورمون ضد اد آگونیست هاي-2

ADH
   ADHآنتاگونیست هاي -3
 نحوه استفاده ترکیبی از داروهاي مدر -4

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

ǳƴǲǲŧ Ǭ : دکتررامین سیدیان  : ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ



 جدول طرح درس

  داروهاي مورد استفاده در فشار خون باال :درس  هفتمجلسه عنوان 
 پایھ علوم جامع امتحان در قبولي : پایھ علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

  داروهاي ضد فشار خون آشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 رفتارویژه عینی
 رياهداف رفتا

 حیطه یاد گیري
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی

ر موث داروهاي پایه فارماکولوژي
را شرح  بر تعادل سدیم و نمک

  .دهد
* 

  مکانیسم اثر-1
 اثرات همودینامیک دیورتیک ها-2
  موارد مصرف دیورتیک ها-3
  سمیت دیورتیک ها-4

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

داروهایی که  ایهپ فارماکولوژي
را سمپاتیک عملکرد سیستم عصبی 

  .را بیان کندتغییر می دهند، 
* 

 CNSفعال در  داروهاي-1
 داروهاي بلوك کننده گانکلیون-2
بلوك کننده هاي پایانه هاي اعصاب -3

سمپاتیکی پس 
  )postganglionic(گانگلیونی

 بلوك کننده هاي گیرنده آدرنرژیکی-4
 )وکرهابتا بلوکرها و آلفابل(

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

گشاد داروهاي  پایه  فارماکولوژي
  .را شرح دهد کننده عروق

* 

، فارماکوکینتیک و سمیت مکانیسم اثر-1
داروهاي هیدراالزین،مینوکسیدیل، سدیم 

  نیتروپروسید،دیازوکساید و فنول دوپام
  کلسیم هاي عوامل بلوك کننده کانال-2

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



مهار  داروهاي  پایه فارماکولوژي
  .را شرح دهدنسین اکننده آنژیوت

* 

 مکانیسم اثر، فارماکوکینتیک و سمیت -1
آنزیم مبدل مهارکننده  داروهاي

  )ACE(آنژیوتانسین 
  بلوك کننده هاي گیرنده آنژیوتانسین-2

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

ردن، ک
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

بالینی داروهاي ضد  کاربرد
  .فشارخون راتوضیح دهد

* 
 درمان فشارخون در بیماران سرپایی-1
  درمان اورژانس هاي فشارخون-2

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

ǳƴǲǲŧ Ǭ : دکتررامین سیدیان  :  ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ



 جدول طرح درس

  داروهاي مورد استفاده دردرمان آنژین صدري :درس  مهشتجلسه عنوان 
 پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

  آنژین صدريداروهاي ضد  آشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 رفتارویژه عینی
 رفتارياهداف 

 حیطه یاد گیري
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی

نیتراتها و فارماکولوژي پایه 
 *  .را شرح دهدنیتریتها

  یاییساختار شیم-1
  فارماکوکینتیک-2
  فارماکودینامیک-3
 عوارض جانبی و بروز مقاومت دارویی-4
مکانیسم اثرات بالینی داروهاي دسته -5

  نیترات
  بالینی هايکاربرد-6

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 کتورپروژ

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

داروهاي بلوك فارماکولوژي پایه 
*  .را بیان کند کننده کانال کلسیم

 طبقه بندي و فارماکوکینتیک-1
  فارماکودینامیک-2
  عوارض جانبی-3
  مکانیسم اثرات بالینی -4
  کاربردهاي بالینی -5

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
 پاسخ به
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

بلوك  فارماکولوژي پایه داروهاي
  .شرح دهدراکننده گیرنده بتا

* 

 ساختار شیمیایی و فارماکوکینتیک -1
  فارماکودینامیک-2
  سمیت دارویی-3
  نیسم اثرات بالینیمکا -4
  کاربردهاي بالینی -5

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



جدید  فارماکولوژي پایه داروهاي
  .را شرح دهدضد آنژین صدري 

* 

 طبقه بندي و فارماکوکینتیک-1
  فارماکودینامیک-2
  عوارض جانبی-3
  مکانیسم اثرات بالینی -4
  کاربردهاي بالینی -5

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
ن پایا -ترم
 ترم

بالینی داروهاي ضدآنژین  کاربرد
  .راتوضیح دهد

* 

آنژین کالسیک (درمان آنژین کوششی-1
  )یا آنژین آترواسکلروتیک

آنژین (درمان آنژین وازواسپاستیک-2
  )واریانت یا پرینزمتال

 درمان آنژین ناپایدار و سندرم هاي-3
  کرونري حاد

بیماریهاي عروق محیطی و درمان -4
  لنگش متناوب

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

ǳƴǲǲŧ Ǭ :دکتررامین سیدیان  :  ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ



 جدول طرح درس

  داروهاي ضد آریتمی :درس  همنجلسه عنوان 
 پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

  داروهاي مصرفی در آریتمی قلبی آشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 رفتارویژه عینی
 اهداف رفتاري

 گیريحیطه یاد 
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی

 Iکالس  فارماکولوژي پایه و بالینی
بلوك ( داروهاي ضد آریتمی

  .ح دهدرا شر )کننده کانال سدیم
* 

اثرات قلبی، غیر قلبی، مسمومیت دارویی، 
: داروهايفارماکوکینتیک و کاربرد بالینی 

پروکائین آمید، کینیدین، 
دیزوپیرامید،لیدوکائین،مکسیلتین،فلکائینید،پروپا

  فنون و موریسیزین

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

ارماکولوژي ف
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

فارماکولوژي پایه و بالینی کالس 
II داروهاي ضد آریتمی 
 .را بیان کند )بتابلوکرها(

* 

 داروهاي اصلی، مکانیسم عمل و اثرات-1
  کاربرد بالینی و عوارض جانبی-2

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
ن، نگاه داد

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

فارماکولوژي پایه و بالینی کالس 
III  را شرح داروهاي ضد آریتمی

  .دهد
* 

اثرات قلبی، غیر قلبی، مسمومیت دارویی، 
و کاربرد بالینی  فارماکوکینتیک

آمیودارون، درونیدارون،ورناکاالنت، :داروهاي
  سوتالول،دوفتیلید و ایبوتیلید

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



 ژي پایه و بالینی کالسفارماکولو
IV  بلوك (داروهاي ضد آریتمی

را شرح )کننده هاي کانال کلسیم
  .دهد

* 
اثرات قلبی، خارج قلبی،عوارض جانبی، 

فارماکوکینتیک و کاربرد بالینی داروهاي 
  وراپامیل و دیلتیازم

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 نگکاتزو

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

داروهاي فارماکولوژي پایه و بالینی 
  .ضد آریتمی متفرقه را ذکر کند

* 
مکانیسم عمل، کاربرد بالینی و عوارض جانبی 

  داروهاي آدنوزین، یون منیزیم و پتاسیم

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

ǳƴǲǲŧ Ǭ : دکتررامین سیدیان  :   ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ



 جدول طرح درس

  داروهاي مورد استفاده درنارسایی قلبی :درس  جلسه دهمعنوان 
 پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

  درمان نارسایی قلبی آشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 رفتارویژه عینی
 اهداف رفتاري

 یطه یاد گیريح
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی

گلیکوزیدهاي فارماکولوژي پایه 
*  .را شرح دهددیژیتال 

  ساختار شیمیایی-1
  فارماکوکینتیک-2
اثرات قلبی شامل : فارماکودینامیک-3

اثرات مکانیکی و الکتریکی، اثربر سایر 
  ارگان ها،تداخالت دارویی

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

هاي سایر داروفارماکولوژي پایه 
  .را بیان کنداینوتروپ مثبت 

* 

بی (مهار کننده هاي فسفودي استراز-1
 مکانیسم اثر و کاربرد بالینی: )پیریدین ها

: محرك هاي گیرنده بتاي آدرنرژیک-2
  دوبوتامین و دوپامین

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
ه پاسخ ب

 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

داروهاي بدون  فارماکولوژي پایه
اثر اینوتروپ مثبت که در نارسایی 

  .را شرح دهدقلب کاربرد دارند
* 

  دیورتیک ها-1
 آنتاگونیست هاي آنژیوتانسین-2
  ه هاي عروقیگشادکنند-3
آنتاگونیست هاي گیرنده هاي -4

  آدرنرژیکی بتا

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



فارماکولوژي بالینی داروهایی که 
لب کاربرد دارندرا در نارسایی ق

  .شرح دهد
* 

دارو درمانی نارسایی قلبی مزمن با -1
داروهایی مانند دیورتیک ها، آنتاگونیست 

هاي آنژیوتانسین، گشادکننده هاي 
  ...عروقی و

  درمان نارسایی قلبی دیاستولیک-2
  درمان نارسایی حاد قلبی-3

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 

 التسوا

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

ǳƴǲǲŧ Ǭ :دکتررامین سیدیان  :   ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ



 جدول طرح درس

  داروهاي مورد استفاده در کم خونی ها :درس  جلسه یازدهمعنوان 
 پایھ علوم جامع امتحان در قبولي : پایھ علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

  داروهاي ضد کم خونی آشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 رفتارویژه عینی
 اهداف رفتاري

 حیطه یاد گیري
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی

فارماکولوژي پایه و بالینی آهن 
 *  .شرح دهدرا

ال،ذخیره جذب، انتق:فارماکوکینتیک-1
  )سازي و دفع آهن از بدن

تجویز خوراکی و (کاربردهاي بالینی -2
  )غیر خوراکی

  سمیت حاد و مزمن آهن-3

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم

 رمت

فارماکولوژي پایه و بالینی ویتامین 
B12 را بیان کند.  

* 

  ساختار شیمیایی-1
  فارماکوکینتیک-2
  فارماکودینامیک-3
  در بدن B12نقش ویتامین -4
 کاربرد بالینی و عوارض جانبی-5

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

د یفارماکولوژي پایه و بالینی اس
*  .را شرح دهدفولیک 

  نقش اسید فولیک در بدن-1
  ساختار شیمیایی -2
  فارماکوکینتیک-3
  فارماکودینامیک-4
 کاربرد بالینی و عوارض جانبی -5

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
، نگاه دادن

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



فارماکولوژي پایه و بالینی 
را شرح فاکتورهاي رشد خونساز 

  .دهد
* 

ساختار شیمیایی، : اریتروپوئتین-1
  فارماکوکینتیک

اربردهاي بالینی ،فارماکودینامیک، ک
  وسمیت

ساختار : فاکتورهاي رشد میلوئیدي-2
  شیمیایی، فارماکوکینتیک

،فارماکودینامیک، کاربردهاي بالینی 
  وعوارض جانبی

: فاکتورهاي رشد مگاکاریوسیتی -3
  ساختار شیمیایی، فارماکوکینتیک

،فارماکودینامیک، کاربردهاي بالینی 
 سمیتو

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

وش گ
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

ǳƴǲǲŧ Ǭ :دکتررامین سیدیان  :   ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ



 جدول طرح درس

  داروهاي مورد استفاده دراختالالت انعقادي :درس  ازدهمیجلسه عنوان 
 پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

  ل لختهداروهاي ضد لخته و داروهاي تسهیل کننده تشکی آشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 رفتارویژه عینی
 اهداف رفتاري

 حیطه یاد گیري
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی

فارماکولوژي پایه و بالینی 
هاي مستقیم و غیر  مهارکننده

 .را شرح دهدمستقیم ترومبین 
* 

ساختار شیمیایی و مکانیسم : هپارین-1
اثر،مانیتور کردن اثر هپارین،عوارض 

موارد منع مصرف،نحوه تجویز و جانبی،
  درمان خونریزي ناشی از هپارین

 :مهارکننده هاي مستقیم ترومبین -2
  داروهاي خوراکی و غیرخوراکی

سخنرانی، 
 ، پرسشنمایش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

فارماکولوژي پایه و بالینی وارفارین 
را  یو سایر ضد انعقادهاي کومارین

  .بیان کند
* 

 یکساختار شیمیایی و فارماکوکینت -1
  مکانیسم اثر-2
  سمیت دارویی-3
  نحوه و میزان تجویز-4
  تداخالت دارویی-5
 درمان خونریزي ناشی از وارفارین -6

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
 پایان -ترم
 ترم



فارماکولوژي پایه و بالینی داروهاي 
را  )فیبرینولیتیک(حل کننده لخته 

  .شرح دهد
* 

 ساختار شیمیایی و مکانیسم اثر-1
  کاربردهاي بالینی-2
  نحوه و میزان تجویز -3
  عوارض جانبی-4

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

فارماکولوژي پایه و بالینی داروهاي 
  .ضد پالکت را شرح دهد

* 

مکانیسم اثر، کاربرد بالینی و :پیرینآس-1
  عوارض جانبی

مکانیسم : کلوپیدوگرل و تیکلوپیدین-2
  نبیاثر، کاربرد بالینی و عوارض جا

مهارکننده هاي گیرنده گلیکوپروتئینی -3
IIB/IIIA

  سایر داروهاي ضد پالکت-4
داروهاي ضد پالکت کاربرد بالینی-5

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
ایان پ -ترم
 ترم

ي پایه و بالینی داروهاي فارماکولوژ
مورد استفاده در اختالالت 

  .را ذکر کند خونریزي دهنده
* 

Kویتامین -1

منشاو تهیه، : پالسما)فراکشن ها(اجزاي-2
  کاربردهاي بالینی

: مهارکننده هاي فیبرینولیتیک-3
  اسیدآمینوکاپروئیک و اسیدترانگزامیک

: ئازمهارکننده هاي سرین پروت-4
آپروتینین

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

ǳƴǲǲŧ Ǭ : دکتررامین سیدیان  :   ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ



 جدول طرح درس

  یدمیاروهاي مورد استفاده در درمان هیپرلیپد :درس  زدهمدواجلسه عنوان 
 پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

  داروهاي موثر در هموستاز چربی آشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 عینی رفتارویژه
 اهداف رفتاري

 حیطه یاد گیري
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی

لینی فارماکولوژي پایه و با
 HMG-COAمهارکننده هاي 

 .را شرح دهد )استاتین ها(تاز ردوک
* 

 ساختار شیمیایی و فارماکوکینتیک-1
  مکانیسم اثر-2
  کاربردهاي بالینی-3
  عوارض جانبی-4

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

 در طول  چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

وژي پایه و بالینی نیاسین فارماکول
 .بیان کند را) اسید نیکوتینیک(

* 

 ساختار شیمیایی و فارماکوکینتیک-1
  مکانیسم اثر-2
  کاربردهاي درمانی-3
  مسمومیت دارویی-4

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ
وژي و فارماکول

Goodman & 
Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

فارماکولوژي پایه و بالینی مشتقات 
 .را ذکر کند)فیبراتها(اسید فیبریک 

* 
 ساختار شیمیایی و فارماکوکینتیک-1
  مکانیسم اثر-2
  کاربردهاي بالینی-3
  عوارض جانبی-4

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



فارماکولوژي پایه و بالینی رزین 
هاي متصل شونده به اسیدهاي 

و مهارکننده هاي جذب  صفراوي
  .را شرح دهد روده اي کلسترول

* 

 اختار شیمیایی و فارماکوکینتیکس-1
  مکانیسم اثر-2
  کاربردهاي بالینی-3
  عوارض جانبی-4

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

اختالالت ترکیبی  دارویی درمان
 *  .شرح دهدچربی خون را

و رزین هاي متصل شونده به فیبراتها  -1
  اسیدهاي صفراوي

استاتین ها و رزین هاي متصل شونده  -2
  به اسیدهاي صفراوي

نیاسین و رزین هاي متصل شونده به -3
  اسیدهاي صفراوي

  نیاسین و استاتین ها-5
   سایر رژیم هاي ترکیبی-6

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

  :  ǰĠǭƗƷƸƢŧƳ: ǳƴǲǲŧ Ǭ ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ
3 ǯƘĠƴĠƽ



 جدول طرح درس

  اي برفارماکولوژي سیستم اعصاب مرکزيمقدمه  :درس  زدهمسیجلسه عنوان 
 پایھ علوم جامع امتحان در قبولي : پایھ علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

   سیستم اعصاب مرکزي نقاط هدف اثر داروها درآشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 رفتارویژه عینی
 اهداف رفتاري

 حیطه یاد گیري
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی

کانالهاي یونی و گیرنده هاي ناقل 
 *  .ا شرح دهدر عصبی هاي

گیرنده (کانال هاي حساس به ولتاژ-1
  )هاي یونوتروپیک

گیرنده (کانال هاي حساس به لیگاند-2
  )هاي متابوتروپیک

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

ل در طو  چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

بطور اختصار سیناپسهاي شیمیایی و 
را بیان و انواع پتانسیلهاي سیناپسی 

  .کند
* 

 تعریف سیناپس شیمیایی و الکتریکی-1
  پتانسیل پس سیناپسی تحریکی-2
  پتانسیل پس سیناپسی مهاري-3
  مهار پیش سیناپسی-4

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 

 التسوا

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

جایگاههاو مکانیسم عمل داروها 
*  .را شرح دهد CNSدر 

 کانال هاي یونی موجود در آکسون ها-1
تاثیر بر روي سنتز،  :پیش سیناپس-2

ذخیره سازي،متابولیسم و آزادسازي ناقل 
  هاي عصبی

تاثیر بر گیرنده هاي ناقل : پس سیناپس-3
  هاي عصبی

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

 در طول  چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



بطور اختصار انواع سیستم هاي 
 .را شرح دهدCNSنورونی در 

* 

 سیستم هاي سلسله مراتبی-1
  سیستم هاي پراکنده-2

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

ر طول د  چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

فارماکولوژي پایه انواع ناقل ها در 
سیناپسهاي سیستم عصبی مرکزي 

  .را شرح دهد 
* 

آمینواسیدها شامل -1
  و گلیسین GABAگلوتامات،

  استیل کولین-2
، نوراپی مونوآمین ها شامل دوپامین-3

  نفرین و سروتونین
  پپتیدها-4
  نیتریک اکساید-5
  زادکانابینوئیدهاي درون -6

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

ǳƴǲǲŧ Ǭ :دکتررامین سیدیان  :   ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ



 جدول طرح درس

  خواب آوروالکل - داروهاي ضد اضطراب :درس  دهمسیزجلسه عنوان 
 پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

  خواب آور-داروهاي آرام بخش آشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 رفتارویژه عینی
 فتارياهداف ر

 حیطه یاد گیري
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی

فارماکولوژي پایه داروهاي آرام 
 .را شرح دهدخواب آور -بخش

* 

  بقه بندي شیمیاییط-1
  فارماکوکینتیک-2
مکانیسم عمل بنزودیازپین ها، -3

  باربیتورات ها و سایر داروهاي جدید
 تحمل، وابستگی روانی و فیزیولوژیکی-4

  خواب آور-به داروهاي آرامبخش
  آنتاگونیست هاي بنزودیازپین ها-5

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

کولوژي فارما
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

 بالینی و سم شناسی فارماکولوژي
خواب آور -داروهاي آرام بخش

 *  .دهد توضیحرا 

 درمان وضعیت هاي اضطرابی-1
  درمان اختالالت خواب-2
  کاربردهاي دیگر-3
  اثرات سمی مستقیم-4
  تداخالت دارویی-5

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



را شرح اتانول  فارماکولوژي پایه
  .دهد

* 

مسیر متابولیسمی : فارماکوکینتیک-1
الکل دهیدروژناز،سیستم میکروزومی 

  اکسیداسیون اتانول
  اثرات مصرف حاد الکل-2
اثرات مصرف مزمن الکل برروي -3

  در بدن ارگان هاي مختلف
  تداخالت دارویی-4

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

رماکولوژي و فا
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

اتانول را بیان  بالینیفارماکولوژي 
  .کند

* 

  درمان مسمومیت حاد با الکل-1
  درمان سندرم محرومیت از الکل-2
با داروهایی  درمان الکلیسم-3

نالتروکسان، آکام پروسات، دي :مانند
  داروهاسولفیرام و سایر 

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

سایر الکلها را شرح  فارماکولوژي
  .دهد

* 

  )الکل چوب(متانول-1
  اتیلن گلیکول-2
ستفاده در مسمومیت داروهاي مورد ا-3

  حاد با الکل هاي فوق

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

ǳƴǲǲŧ Ǭ :دکتررامین سیدیان  :  ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ



 جدول طرح درس

  داروهاي ضد تشنج :درس  مچهاردهجلسه عنوان 
 پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس:پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

  داروهاي ضد تشنج آشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 رفتارویژه عینی
 اهداف رفتاري

 حیطه یاد گیري
 موزشیمحتواي آ

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی

کلیاتی ازفارماکولوژي پایه 
* .داروهاي ضد تشنج را شرح دهد

 طراحی و توسعه داروهاي ضد تشنج-1
 اختار شیمیایی داروهاي ضد تشنجس-2
  فارماکوکینتیک-3

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

تشنج  داروهاي مورد استفاده در
کلونیک -تونیکو پارشیال

  .راتوضیح دهد
* 

ساختار شیمیایی،مکانیسم عمل،کاربرد 
تداخالت  بالینی، فارماکوکینتیک،

 فنی توئین،:دارویی و مسمومیت داروهاي
 کاربامازپین،

  فنوباربیتال،پیریمیدون،ویگاباترین،
  الموتریژین،گاباپنتین،

 الکوسامید، لوي تریاستام،تیاگابین و
  توپیرامات

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

ش گو
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



انواع در داروهاي مورد استفاده
را شرح  تشنج هاي ژنرالیزه مختلف

  .دهد
* 

 ساختار شیمیایی،مکانیسم اثر،مصرف
تیک، تداخالت بالینی، فارماکوکین

 :داروهاي دارویی وعوارض جانبی
  اتوسوکسماید، اسیدوالپروئیک،

  تري متادیون

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

رد استفاده در سایر داروهاي مو
  .رابیان کند درمان صرع

* 

فارماکوکینتیک و : بنزودیازپین ها-1
  محدودیت هاي مصرف

مکانیسم اثر و میزان : استازوالمید-2
  مصرف

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

فارماکولوژي بالینی داروهاي 
  .ضدتشنج را شرح دهد

* 

استراتژي هاي درمانی در انواع مختلف -1
  صرع

جنبه هاي ویژه سم شناسی داروهاي -2
تراتوژن بودن، عوارض ناشی از : ضدتشنج

 قطع مصرف، عوارض مصرف بیش از حد

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
نگاه  دادن،

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم
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 جدول طرح درس

  و لیتیم) آنتی سایکوتیک ها(داروهاي ضد جنون  :درس  دهمپانزجلسه عنوان 
 پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

  الت دو قطبیداروهاي مورد استفاده در سایکوز و اختال آشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 رفتارویژه عینی
 اهداف رفتاري

 حیطه یاد گیري
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی

بطور اختصار تاریخچه داروهاي 
جنون و فرضیه هاي مختلف  ضد

 .را شرح دهددر مورد اسکیزوفرنی 
* 

تاثیر رزرپین و کلرپرومازین بر روي -1
  توسعه و طراحی داروهاي جدید

  فرضیه سروتونین-2
  فرضیه دوپامین-3
  فرضیه گلوتامات-4

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

اکولوژي فارم
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

فارماکولوژي پایه داروهاي ضد 
*  .بیان کند سایکوز را

داروهاي ضد  شیمیایی طبقه بندي-1
  سایکوز

  فارماکوکینتیک-2
سیستم هاي :فارماکودینامیک-3

دوپامینرژیک،گیرنده هاي دوپامینی و 
وتهاي بین داروهاي ضد تفااثرات آنها،

سایکوز، اثرات داروهاي ضد سایکوز 
، غددوسیستم قلبی EEGبرروي مغز،

  عروقی

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



کولوژي بالینی داروهاي ضد فارما
  .را شرح دهد سایکوز

* 

درمان :کاربردهاي بالینی-1
اسکیزوفرنی،سایر اندیکاسیون هاي روانی 

  و عصبی و اندیکاسیون هاي غیر روانی
،دوز دارو انتخاب داروي ضد سایکوز-2

  و درمان نگهدارنده
  عوارض جانبی-3
  تداخالت دارویی-4

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
ن، نگاه داد

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

را  لیتیم فارماکولوژي پایه و بالینی
  .شرح دهد

* 

  فاماکوکینتیک-1
  مکانیسم عمل-2
 کاربردهاي بالینی-3
 تداخالت دارویی-4
  عوارض جانبی-5

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

ف در سایر داروهاي مورد مصر
 .اختالالت دو قطبی را توضیح دهد

* 

  والپروئیک اسید-1
  کاربامازپین-2
 ...و یر داروها مانند الموتریژینسا-3

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم
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 جدول طرح درس

  داروهاي ضد افسردگی :درس  دهمشانزجلسه عنوان 
 پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

  داروهاي ضد افسردگی آشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 رفتارویژه عینی
 اهداف رفتاري

 حیطه یاد گیري
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی

بطور اختصار تاریخچه داروهاي 
ضد افسردگی و فرضیه هاي 
را بیان مختلف در مورد افسردگی 

  .کند

* 

توسعه و طراحی داروهاي ضد -1
  افسردگی

  فرضیه مونوآمینی-2
  فرضیه نوروتروفیک-3

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

وهاي ضد فارماکولوژي پایه دار
  .را شرح دهد افسردگی

* 

ساختار شیمیایی و طبقه بندي داروهاي -1
 SNRIها، SSRI(ضد افسردگی 

  ...)هاو MAOIها، TCAها،
  فارماکوکینتیک-2
مکانیسم هاي عمل داروهاي ضد -3

  افسردگی

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



فارماکولوژي بالینی داروهاي ضد 
  .را توضیح دهد افسردگی

* 

  درمان اختالالت افسردگی-1
  اختالالت اضطرابی-2
  درمان بعضی از انواع درد-3
اختالالت دیسفوریک پیش از -4

 Premenstrual(قاعدگی

dysphoric disorder(  
 درمان ترك سیگار و اختالالت اشتها-5
  سایر مصارف درمانی-6
  انتخاب داروهاي ضدافسردگی-7
عوارض جانبی و درمان مسمومیت با -8

  داروهاي ضد افسردگی
  تداخالت دارویی-9

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

ولوژي و فارماک
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم
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 جدول طرح درس

  داروهاي ضد پارکینسون و ضد آلزایمر :درس  مهفدهجلسه عنوان 
 پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

  ایمرداروهاي مورد استفاده در پارکینسونیسم و بیماري آلز آشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 رفتارویژه عینی
 اهداف رفتاري

 حیطه یاد گیري
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی

فارماکولوژي پایه و بالینی دسته 
تلف دارویی مورد استفاده هاي مخ

  .را شرح دهددر پارکینسونیسم 
* 

فارماکوکینتیک، عوارض  :لودوپا-1
جانبی، تداخالت دارویی،موارد منع 

  مصرف
بروموکریپتین و سایر آگونیست هاي -2

  دوپامین
  مهارکننده هاي مونوآمین اکسیداز-3
امتیل -مهارکننده هاي کاتکول-4

  ترانسفراز
  ستیل کولینبلوك کننده هاي ا-5
  آپومورفین، آمانتادین: سایر داروها-6

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

داروهاي مصرفی جهت سایر 
 .بیان کند  اختالالت حرکتی را

* 

  )لرزش(ترمور-1
 بیماري هانتینگتون و سندرم تورت-2
  دیس کینزي هاي ناشی از دارو-3
  سندرم پاي بی قرار-4
  بیماري ویلسون-5

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   رجوابیچها
پایان  -ترم
 ترم



فارماکولوژي پایه و بالینی  
داروهاي مورد استفاده درآلزایمر 

 .را شرح دهد
* 

 مهار کننده هاي استیل کولین استراز-1
 NMDAآنتاگونیست هاي گیرنده -2

  گلوتامات

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

داروهاي مصرفی جهت سایر 
بیماریهاي دژنراتیو سیستم عصبی 

  .بیان کندمرکزي را
* 

Riluzoleبا داروي  ALSدرمان -1

  و داروهاي ضداسپاسم
MSدرمان -2

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم
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 جدول طرح درس

  وئیديیداروهاي ضد درد اپ :درس  مهجدهجلسه عنوان 
 پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

  ضد دردهاي اپیوئیدي و آنتاگونیست هاي آنها آشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 رفتارویژه عینی
 داف رفتارياه

 حیطه یاد گیري
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی

داروهاي اپوئیدي راذکر کلیاتی از 
 *  .کند

هاي تاریخچه و منشا دارو -1
  اپیوئیدي

ساختار شیمیایی و طبقه بندي -2
 پپتیدهاي اپیوئیدي درون زا -3

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

فارماکولوژي پایه داروهاي ضد 
  .اپیوئیدي را شرح دهد درد

* 

جذب،توزیع، : فارماکوکینتیک-1
  متابولیسم و دفع

مکانیسم عمل، اثرت : فارماکودینامیک-2
  در ارگان هاي مختلف

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

فارماکولوژي بالینی داروهاي ضد 
*  .درد اپیوئیدي را شرح دهد

  ضد درد-1
  درمان ادم حاد ریوي-2
  درمان سرفه-3
  درمان اسهال-4
  کاربرد در بیهوشی-5
 مسمومیت و عوارض ناخواسته-6
  تداخالت دارویی-7

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
اسخ به پ

 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



دسته هاي مختلف داروهاي 
را ذکر کرده و از هر  اپیوئیدي

دسته چند داروي مهم را شرح 
  .دهد

* 

  آگونیست هاي قوي-1
  آگونیست هاي متوسط االثر-2
 آنتاگونیست-آگونیستداروهاي -3
  متفرقه-4
  ضدسرفه ها-5
: آنتاگونیست هاي اپیوئیدي-6

فارماکوکینتیک، فارماکودینامیک و 
  کاربرد بالینی

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

 در طول  چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

ǳƴǲǲŧ Ǭ :دکتررامین سیدیان  :   ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ



 جدول طرح درس

  اعتیاد و مواد اعتیاد آور :درس  مهجدهجلسه عنوان 
 پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

  داروهاي مورد سوءمصرف آشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 رفتارویژه عینی
 اهداف رفتاري

 گیري حیطه یاد
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی

کلیاتی ازنوروبیولوژي پایه سوء 
 *  .را شرح دهد مصرف داروها

  یاد به داروهاتعریف وابستگی و اعت-1
  نقش دوپامین در وابستگی به داروها-2
تحمل به اثرات داروهاي اعتیادآور و  -3

  بروز سندرم محرومیت
 اعتیاد بعنوان بیماري یادگیري نابهنجار-4
داروهاي مورد سوء مصرف که -5

  اعتیادآور نیستند

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

ژي فارماکولو
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

داروهاي مورد  فارماکولوژي پایه
طریق گیرنده که از  (  سوء مصرف

عمل می  Gهاي متصل به پروتئین
  .را بیان کند )کنند

* 

  اپیوئیدها-1
  کانابینوئیدها-2
 سیدگاما هیدروکسی بوتیریک ا-3
4-LSD ،پسیلوسیبین ، مسکالین  

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

فارماکولوژي پایه داروهاي مورد 
طریق گیرنده که از  (  سوء مصرف

را )عمل می کنندهاي یونوتروپیک 
  .شرح دهد

* 

  نیکوتین-1
  بنزودیازپین-2
  الکل-3
 )PCP(کتامین و فن سیکلیدین -4
  استنشاقی ها-5

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   هارجوابیچ
پایان  -ترم
 ترم



فارماکولوژي پایه داروهاي مورد 
طریق اتصال که از  (  سوء مصرف

انتقال دهنده هاي آمین هاي به 
 .را شرح دهد)عمل می کنندمغزي 

* 

  کوکائین-1
  آمفتامین ها-2
 )MDMA(اکستازي-3

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

اکولوژي فارم
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

فارماکولوژي بالینی وابستگی و 
 .اعتیاد به داروها را توضیح دهد

* 

درمان مسمومیت با داروهاي مورد سوء -1
  مصرف

  درمان غیر دارویی اعتیاد -2

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
ادن، نگاه د

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

ǳƴǲǲŧ Ǭ : دکتررامین سیدیان  :   ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ



 جدول طرح درس

  داروهاي هوشبر عمومی :درس  منوزدهجلسه عنوان 
 پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

  عمومی ايبیهوش کنندهآشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 رفتارویژه عینی
 اهداف رفتاري

 حیطه یاد گیري
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی

وشی و انواع کلیاتی از مراحل بیه
 مختلف داروهاي هوشبر عمومی

  .ذکر کندرا
* 

مرحله بی : ی شاملمراحل بیهوش-1
دردي، تحریکی،بی هوشی جراحی و 

  مرحله تضعیف بصل النخاع
وشی وریدي، استنشاقی و داروهاي بیه-2

کیبی از هر دو دسته دارویی در استفاده تر
  بیهوشی متعادل

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

فارماکولوژي پایه و بالینی داروهاي 
  .را شرح دهد هوشبر استنشاقی

* 

جذب و توزیع در :فارماکوکینتیک-1
حاللیت،غلظت درهواي دم،تهویه (بدن

ششی،جریان خون ریوي،گرادیان غلظتی 
  ، دفع از بدن)وریدي-شریانی

مکانیسم : فارماکودینامیک-2
حداقل (پاسخ -،خصوصیات دوزاثر

  )غلظت آلوئولی بیهوشی دهنده
  اثرات بر روي ارگان هاي مختلف-3
  عوارض جانبی-4
   کاربردهاي بالینی-5

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



فارماکولوژي پایه و بالینی داروهاي 
  .را شرح دهد هوشبر داخل وریدي

* 

  باربیتورات ها-1
  بنزودیازپین ها-2
  داروهاي ضد درد اپیوئیدي-3
  پروپوفول-4
  اتومیدات-5
استفاده از داروي کتامین در بیهوشی -6

  انفکاکی

سخنرانی، 
 ش، پرسشنمای

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

ǳƴǲǲŧ Ǭ :دکتررامین سیدیان  : ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ



 جدول طرح درس

  داروهاي بیحس کننده موضعی  :درس  منوزدهجلسه عنوان 
 پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس:پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

  موضعی  هاي بیحس کنندهفارماکوژي  آشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 رفتارویژه عینی
 تارياهداف رف

 حیطه یاد گیري
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی

بی حسی  کلیاتی از بطور اختصار
 *  .را ذکر کند موضعی

  یام دردنحوه انتقال پ-1
 تعریف وضعیت بی حسی -2

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

بی  فارماکولوژي پایه داروهاي
* .را شرح دهد موضعی حس کننده

  استرها و آمیدها: ندي شیمیاییطبقه ب-1
: فارماکوکینتیک-2

  جذب،توزیع،متابولیسم و دفع
نحوه :مکانیسم عمل :فارماکودینامیک-3

بلوکه کردن کانال سدیمی حساس به 
  ،ولتاژ

اثرات  عملکردي،-ویژگی هاي ساختاري
جانبی برروي اعصاب، اثرات بر روي 

  دیگر غشاهاي تحریک پذیر

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



فارماکولوژي بالینی داروهاي بی 
 .را شرح دهدموضعی  حس کننده

* 

  مصارف بالینی-1
اثرات بر دستگاه :عوارض جانبی-2

سمیت مستقیم نورونی، اعصاب مرکزي، 
عروقی، خونی و واکنش -اثرات قلبی

  هاي آلرژیک
  درمان عوارض جانبی-3

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

ǳƴǲǲŧ Ǭ : دکتررامین سیدیان  :   ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ



 جدول طرح درس

  داروهاي شل کننده عضالت اسکلتی :درس  تمجلسه بیسعنوان 
 پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

  عضالنی و داروهاي برطرف کننده اسپاسم-مسددهاي عصبیآشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 رویژه عینیرفتا
 اهداف رفتاري

 حیطه یاد گیري
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی

داروهاي شل کننده  کلیاتی از
*  .ندعضالت اسکلتی راذکر ک

تاریخچه توسعه و طراحی داروهاي -1
  شل کننده عضالت اسکلتی

  عضالنی -مکانیسم انتقال عصبی-2

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

کولوژي پایه داروهاي بلوك فارما
عضالنی را شرح -کننده عصبی

  .دهد
* 

  ساختار شیمیایی-1
  فارماکوکینتیک-2
داروهاي )الف:مکانیسم عمل-2

  غیردپالریزان
فازاول :داروهاي دپالریزان)ب

  بالك،فازدوم بالك

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

ارماکولوژي و ف
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



فارماکولوژي بالینی داروهاي 
عضالنی را -بلوك کننده عصبی

  .توضیح دهد
* 

  پارالیز ماهیجه اسکلتی-1
  عضالنی-ارزیابی انتقال عصبی-2
  عروقی-اثرات قلبی-3
  سایر عوارض جانبی-4
  تداخالت دارویی-5
تاثیر سن و بیماریها بر روي پاسخ -6

  عضالنی-عصبی
برگرداندن عمل بلوك کننده هاي -7

  غیردپالریزان
جراحی، لوله : کاربردهاي بالینی-8

گذاري تراشه،کنترل ونتیالسیون، درمان 
  تشنج ها

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

ي و فارماکولوژ
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

 داروهاي بالینیپایه و فارماکولوژي 
برطرف کننده اسپاسم 

 .را شرح دهد)اسپاسمولیتیک(
* 

  دیازپام-1
  باکلوفن-2
  تیزانیدین-3
سایر داروهاي ضداسپاسم که از طریق -4

  دستگاه عصبی مرکزي عمل می کنند
  ولندانتر-5
  توکسین بوتولینم-6
داروهاي برطرف کننده اسپاسم حاد -7

  موضعی

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

ǳƴǲǲŧ Ǭ :دکتررامین سیدیان  :   ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ



 جدول طرح درس

  کوئیدهااوتا :درس  میکجلسه بیست و عنوان 
 پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

  داروهاي با اثرات مهم بر عضالت صاف آشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 رفتارویژه عینی
 اهداف رفتاري

 ه یاد گیريحیط
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی

فارماکولوژي پایه و بالینی 
  .را شرح دهدهیستامین 

* 

  اکوکینتیکساختار شیمیایی و فارم-1
  ذخیره و آزادسازي هیستامین-2
مکانیسم عمل و اثرات بر روي بافت ها -3

  و ارگان هاي مختلف
، سمیت و موارد منع کاربرد بالینی-4

  مصرف هیستامین
 H1آنتاگونیست هاي گیرنده -5

ساختار شیمیایی و : هیستامین
فارماکوکینتیک، 

فارماکودینامیک،کاربردهاي بالینی، 
  تداخالت دارویی عوارض جانبی و

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



فارماکولوژي پایه و بالینی 
  .را بیان کندسروتونین 

* 

  ینتیکساختار شیمیایی و فارماکوک -1
مکانیسم عمل و اثرات بر روي بافت  -2

  در بدن ها و ارگان هاي مختلف
آگونیست هاي سروتونین و کاربرد -3

  آنها در سردرد میگرن و سایر بیماریها
آنتاگونیست هاي سروتونین و کاربرد -4

  بالینی آنها

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 تزونگکا

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

فارماکولوژي پایه و بالینی 
 را توضیحآلکالوئیدهاي ارگو 

  .دهد
* 

  ساختار شیمیایی و فارماکوکینتیک -1
مکانیسم عمل و اثرات بر روي ارگان  -2

  هاي مختلف در بدن
درمان میگرن، : کاربرد بالینی جهت -3

هیپرپروالکتینمی، خونریزي بعد از زایمان 
  ...و
  عوارض جانبی و موارد منع مصرف-4

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

پپتیدهاي  فارماکولوژي پایه و بالینی
عمل کننده روي (وازواکتیو 

  .را شرح دهد )عروق
* 

 آنژیوتانسین و آنتاگونیست هاي آن-1
کینین ها وداروهاي موثر بر سیستم -2

  کینین-کالیکرئین
وازوپرسین و آنتاگونیست گیرنده هاي -3

 وازوپرسین
 پپتیدهاي ناتریورتیک-4
 ده هاي وازوپپتیدازمهارکنن-5
  اندوتلین ها و مهارکننده هاي آن-6
 P،ماده VIP:سایر پپتیدهاي وازواکتیو-7

،آدرنومدولین و  CGRP،نوروتنسین،
NPY

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   ابیچهارجو
پایان  -ترم
 ترم



 فارماکولوژي پایه و بالینی
پروستاگلندین ها و سایر 

 .ایکوزانوئیدهارا شرح دهد
* 

  ساخت ایکوزانوئیدها-1
مکانیسم عمل و اثرات ایکوزانوئیدها -2

بر روي بافت ها و ارگان هاي مختلف در 
  بدن

داروهاي مهار کننده ساخت -3
  ایکوزانوئیدها

  لینی با هايکاربرد-4

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

ǳƴǲǲŧ Ǭ : دکتررامین سیدیان  :   ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ



 جدول طرح درس

  داروهاي ضد التهاب غیراستروئیدي،استامینوفن وداروهاي ضد نقرس :درس  مدوجلسه بیست و عنوان 
   پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

 نقرس هاي مورد استفاده درودارو یراستروئیديد التهاب غداروهاي ض آشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 رفتارویژه عینی
 اهداف رفتاري

 حیطه یاد گیري
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی

کلیاتی در مورد پاسخ ایمنی بدن و 
را  استراتژي هاي درمانی التهاب

  .ذکر کند
* 

 تعریف پدیده التهاب و تظاهرات آن-1
  واسطه هاي التهابی-2
  استراتژي هاي درمانی-3

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

فارماکولوژي پایه و بالینی داروهاي 
ضد التهابی غیر 

راشرح  (NSAIDs)استروئیدي
  .دهد

* 

  ساختار شیمیایی و فارماکوکینتیک-1
مکانیسم اثر و : فارماکودینامیک-2

  عوارض جانبی
  آسپرین-3
  سالسیالت هاي غیر استیله-4
 COX-2ننده هاي اختصاصی مهار ک-5
 COXمهارکننده هاي غیر اختصاصی-6
 ها NSAIDنحوه انتخاب-7

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



بالینی داروهاي فارماکولوژي پایه و 
موثر بر روند روماتیسمی 

)(DMARDs را شرح دهد.  
* 

مکانیسم عمل، فارماکوکینتیک، 
کاربردهاي بالینی و عوارض جانبی 

  :داروهاي
کلوکین و -3آزاتیوپرین-2آباتاسپت-1

-5سیکلوفسفامید-4هیدروکسی کلروکین
-7لفلونامید-6سیکلوسپورین
-9میکوفنوالت مفتیل-8متوتروکسات

-11سولفاساالزین-10ریتوکسی ماب
-TNF-α١٢داروهاي بلوك کننده 

  گلوکوکورتیکوئیدھا

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
ایان پ -ترم
 ترم

فارماکولوژي پایه و بالینی 
  .درا بیان کن استامینوفن

* 

 و مکانیسم عمل فارماکوکینتیک-1
  کاربردهاي بالینی-2
  عوارض جانبی-3
  نحوه مصرف و دوز درمانی-4

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

فارماکولوژي پایه و بالینی داروهاي 
مورد استفاده در نقرس را شرح 

  .دهد
* 

فارماکوکینتیک، فارماکودینامیک، 
کاربردهاي بالینی و عوارض جانبی 

داروهایی که -2کلشی سین-1:داروهاي
دفع کلیوي اسد اوریک را افزایش می 

-3مانند پروبنسید) اوریکوزوریک(ددهن
  واستاتفبوکس-4آلوپورینول

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

 ǭ :  دکتررامین سیدیان : ǳƴǲǲŧ Ǭ ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ



 جدول طرح درس

  فارماکولوژي هورمونهاي هیپوتاالموسی و هیپوفیزي :درس  مبیست و سوجلسه عنوان 
   پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

رابلوك یا تقلید  االموسی و هیپوفیزيهیپوتداروهایی که اثرات هورمونهاي آشنایی با :هدف کلی آموزشی 
  می کنند

 رفتارویژه عینی
 اهداف رفتاري

 حیطه یاد گیري
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 نزما نوع نگرشی  مهارتی  شناختی

یاتی از هورمونهاي هیپوفیز و کل
تنظیم کننده هاي هیپوتاالموسی 

  .آنهارا ذکر کند
* 

 هورمون هاي مترشحه از هیپوتاالموس-1
  هورمون هاي مترشحه از هیپوفیز -2
مکانیسم تنظیم ترشح هورمون ها در -3

  هیپوفیز و هیپوتاالموس

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

فارماکولوژي پایه و بالینی هورمون 
  .را بیان کند )سوماتوتروپین(رشد 

* 

  ساختار شیمیایی و فارماکوکینتیک-1
  فارماکودینامیک-2
  کاربردهاي بالینی-3
 نبی و موارد منع مصرفعوارض جا-4
  ینمکاربردهاي درمانی مکاسر-5
: آنتاگونیست هاي هورمون رشد-6

آنالوگ هاي سوماتواستاتین و 
  پگویسومانت

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

ول در ط  چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



فارماکولوژي پایه و بالینی 
 * .دهد راتوضیحگنادوتروپین ها

  ساختار شیمیایی و فارماکوکینتیک -1
  فارماکودینامیک-2
تحریک تخمک : کاربردهاي بالینی-3

  گذاري و ناباروري در مردان
 عوارض جانبی و موارد منع مصرف -4
( دگنادوتروپین  هورمون آزاد کننده-5

GnRH (و آنالوگ هایش  
آنتاگونیست هاي هورمون هاي آزاد -6

  کننده گنادوتروپین

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

فارماکولوژي پایه و بالینی 
      *  .را شرح دهدکتین پروال

 ساختار شیمیایی و مکانیسم عمل -1
آنتاگونیست هاي پروالکتین -2
: )آگونیست هاي دوپامین(

 فارماکوکینتیک، کاربردهاي بالینی،
 عوارض جانبی و موارد منع مصرف

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

ي و فارماکولوژ
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

فارماکولوژي پایه و بالینی هورمون 
  .را شرح دهدهاي هیپوفیز خلفی 

* 

 ساختار شیمیایی و فارماکوکینتیک،
فارماکودینامیک، کاربردهاي بالینی، 

عوارض جانبی، موارد منع مصرف 
  :وآنتاگونیست هاي

  ین اکسی توس-1
هورمون ضد ادراري (وازوپرسین-2

ADH (  

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

 ǭ :  دکتررامین سیدیان : ǳƴǲǲŧ Ǭ ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ



 جدول طرح درس

  فارماکولوژي هورمونهاي پانکراس و داروهاي ضددیابت :درس  ومبیست و سجلسه عنوان 
 پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

  داروهاي مورد مصرف در دیابت آشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 تارویژه عینیرف
 اهداف رفتاري

 حیطه یاد گیري
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی

بطور اختصار استراتژي هاي درمان 
ختلف دیابت را دارویی انواع م

  .ذکر کند
* 

   1درمان دیابت تیپ-1
 2درمان دارویی دیابت تیپ-2

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



ی انسولین فارماکولوژي پایه و بالین
  .را توضیح دهد

* 

  ساختار شیمیایی-1
  ترشح و تخریب انسولین در بدن-2
 گیرنده انسولسن و مکانیسم عمل آن-3
اثرات انسولین بر روي بافت هاي -4

  هدف
ویژگی هاي فراورده هاي مختلف -5

سریع االثر،کوتاه اثر، متوسط (انسولینی 
  )اثر و طوالنی اثر

  سیستم هاي تحویل انسولین-6
  رژیم هاي درمانی با انسولین-7
درمان با انسولین در شرایط -8

کتواسیدوز دیابتی و سندرم :خاص
  هیپرگلیسمی هیپراسموالر

  آسیب هاي مصرف انسولین-9

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



سته هاي مختلف داروهاي ضد د
 *  .خوراکی را شرح دهد دیابت

  :ترشح کننده هاي انسولین-1
سولفونیل اوره هاي نسل اول و نسل ) الف
  دوم
  مگلیتینید)ب
  آالنین فنیل-مشتقات دي)ج
مکانیسم اثر،متابولیسم و :بی گوانیدها-2

  الینی و عوارض جانبیدفع،کاربرد ب
مکانیسم،اثرات و : تیازولیدین دیون ها-3

  عوارض
  مهارکننده هاي آلفاگلوکوزیداز-4
)Pramlintide(پراملینتید -5
  )Exenatide(اگزناتید-6
  )Sitagliptin(سیتاگلیپتین-7
2و  1درمان ترکیبی در دیابت تیپ-8

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 

 واالتس

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

فارماکولوژي پایه و بالینی 
  .را شرح دهدگلوکاگون 

* 

  ساختار شیمیایی و متابولیسم-1
  اثرات فارماکولوژیک گلوکاگون-2
هیپوگلیسمی :کاربردهاي بالینی-3

ص بیماري هاي اندوکرینی، تشخیشدید،
درمان مسمومیت با بتا بلوکر،رادیولوژي 

  روده
  عوارض جانبی-4

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

ǳƴǲǲŧ Ǭ :دکتررامین سیدیان  : ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ



 جدول طرح درس

  فارماکولوژي هورمونهاي جنسی :درس  بیست و چهارمجلسه عنوان 
 پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

  آگونیست ها و آنتاگونیست هاي هورمون هاي جنسی آشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 رویژه عینیرفتا
 اهداف رفتاري

 حیطه یاد گیري
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی

فارماکولوژي پایه و بالینی استروژن 
  .را شرح دهدها 

* 

  استروژن هاي طبیعی-1
  استروژن هاي سنتزي-2
  فارماکوکینتیک-3
  اثرات فیزیولوژیک-4
هیپوگنادیسم اولیه، :کاربردهاي بالینی-5

درمان هورمونی در دوران یائسگی، سایر 
  کاربردها

  عوارض جانبی-6
  موارد منع مصرف-7

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

ماکولوژي فار
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

فارماکولوژي پایه و بالینی 
  .را بیان کندپروژستین ها

* 

  پروژستین هاي طبیعی-1
  پروژستین هاي سنتزي-2
  فارماکوکینتیک-3
  اثرات فیزیولوژیک-4
 ضدبارداري: مصرف بالینی در-5

  ...ها،سرطان ها و 
عوارض جانبی، موارد منع مصرف و -6

  موارد احتیاط

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



  فارماکولوژي پایه و بالینی 
را شرح داري هاي هورمونی ضدبار

 .دهد
* 

مکانیسم )الف:اثرات فارماکولوژیک-1
اثرات بر روي تخمدان، )عمل ب

  سایر اثرات ) پستان جرحم،
  کاربردهاي بالینی-2
عوارض جانبی خفیف، متوسط و -3

  شدید
  موارد منع مصرف و موارد احتیاط-4
 ضدبارداري هاي حاوي فقط پروژستین-5
   ضدبارداري هاي بعد از مقاربت-6

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

ضد  فارماکولوژي پایه و بالینی
را استروژن ها و ضدپروژستین ها

  .دهد توضیح
* 

تاموکسیفن و سایر آگونیست هاي -1
  نسبی استروژن

  میفه پریستون-2
  دانازول-3
  سایر مهارکننده ها-4
: داروهاي محرك تخمک گذاري-5

مکانیسم اثر، کاربرد بالینی، (کلومیفن 
  )عوارض جانبی و موارد منع مصرف

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

ژي فارماکولو
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



 فارماکولوژي پایه و بالینی
آندروژن ها و آنتی آندروژن هارا 

  .شرح دهد
* 

: آندروژنها و استروئیدهاي آنابولیک-1
متابولیسم، اثرات فیزیولوژیک، 
ی ، موارد کاربردهاي بالینی، عوارض جانب

  احتیاط و منع مصرف
مهار کننده هاي )الف: آنتی آندروژنها-2

   مانند کتوکونازول ساخت استروئید
آندروژنی  مهارکننده هاي گیرنده)ب

  مانند سیپروترون
ضدبارداري شیمیایی در -3

  گوسیپول:مردان

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 ونگکاتز

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

  :  : ǳƴǲǲŧ Ǭ ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ



 جدول طرح درس

  فارماکولوژي هورمونهاي تیروئید و داروهاي ضد تیروئید :درس بیست و پنجم جلسه عنوان 
 پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

  اریهاي تیروئیدداروهاي مورد استفاده در بیمآشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 رفتارویژه عینی
 اهداف رفتاري

 حیطه یاد گیري
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی

ورمون فارماکولوژي پایه و بالینی ه
*  .را شرح دهد هاي تیروئیدي

  ساختار شیمیایی-1
  سنتز و انتقال هورمون هاي تیروئیدي-2
متابولیسم محیطی هورمون هاي -3

  تیروئیدي
  فارماکوکینتیک-4
  مکانیسم عمل-5
اثرات هورمون هاي تیروئیدي در سطح -6

  ارگان هاي هدف
و  مصرف بالینی لووتیروکسین-7

  لیوتیرونین

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

فارماکولوژي پایه و بالینی داروهاي 
  .را بیان کند ضد تیروئیدي

* 

فارماکوکینتیک، : تیوآمیدها-1
  دینامیک و عوارض جانبیفارماکو

  مهارکننده هاي آنیونی-2
  نمک هاي یدید و ید-3
  یدرادیواکتیو-4
 داروهاي بلوك کننده گیرنده بتا-5

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -رمت

 ترم



ǳƴǲǲŧ Ǭ : دکتررامین سیدیان  :  ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ



 جدول طرح درس

  کورتیکواستروئیدها وداروهاي موثر بر هموستاز کلسیم :درس  بیست و پنجمجلسه عنوان 
   پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

 ورتیکواستروئید و داروهایی که روي هموستاز معدنی استخوان اثر می گذارندآگونیست ها و آنتاگونیست هاي کآشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 رفتارویژه عینی
 اهداف رفتاري

 حیطه یاد گیري
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  ارتیمه  شناختی

فارماکولوژي پایه 
 .را شرح دهدکورتیکواستروئیدها

* 

کورتیزول یا (کورتون هاي طبیعی-1
  فارماکوکینتیک)الف): هیدروکورتیزون

مکانیسم اثر، اثرات : فارماکودبنامیک)ب
فیزیولوژیک، متابولیک،کاتابولیک،آنتی 
آنابولیک، ضدالتهابی، سرکوب کنندگی 

  یمنی و سایر اثراتسیستم ا
  کورتون هاي سنتزي-2

  منشا و متابولیسم :فارماکوکینتیک)الف
  فارماکودینامیک)ب

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

لوژي بالینی فارماکو
* .را بیان کندکورتیکواستروئیدها

 تشخیص ودرمان اختالالت آدرنال-1
  تسریع بلوغ ریه هاي جنین-2
  مصرف در اختالالت غیر آدرنال-3
  عوارض جانبی-4
  موارد احتیاط و منع مصرف-5
  انتخاب دارو و رژیم درمانی-6
 آلدوسترون،: مینرالوکورتیکوئیدها-7

داکسی کورتیکوسترون و 
  فلودروکورتیزون

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



 فارماکولوژي پایه و بالینی
 آنتاگونیست هاي

  راکورتیکواستروئیدها
  .دهد توضیح

* 

کننده هاي سنتز و آنتاگونیست مهار-1
 آمینوگلوتتماید،: هاي گلوکوکورتیکوئید

کتوکونازول، متی راپون، تریلوستان، 
  آبیراترون، میفه پریستون و میتوتان

آنتاگونیست هاي -2
اسپیرونوالکتون، : مینرالوکورتیکوئیدها

  اپلرنون

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

ماکولوژي فار
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

تنظیم کننده هاي هورمونی 
را  هومئوستاز مواد معدنی استخوان

  .شرح دهد
* 

 )PTH(هورمون پاراتیروئید-1
   Dویتامین -2
 23فاکتور رشد فیبروبالستی-3
  کلسی تونین-4
  تیکوئیدهاگلوکوکور-5
  استروژن ها-6

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

عوامل غیر هورمونی 
برهومئوستاز مواد معدنی موثر

  .راتوضیح دهد استخوان
* 

  س فسفو نات هابی-1
 سیناکالست: مقلد هاي کلسی تونین-2
  )میترامایسین(پلیکامایسین -3
  تیازیدها-4
  فلوراید-5

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

ǳƴǲǲŧ Ǭ :دکتررامین سیدیان  :   ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ



 جدول طرح درس

 باکتریها و دیگر داروهاي موثر بر دیواره و غشاسلولی آنتی بیوتیک هاي بتاالکتام :درس  جلسه بیست وششمعنوان 
   پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

  سلولی باکتریهاوغشا دیوارههاي موثربرداروآشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 رفتارویژه عینی
 اهداف رفتاري

 حیطه یاد گیري
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی

لوژي پایه و بالینی پنی سیلین فاماکو
  .را شرح دهد ها

* 

  :ساختار شیمیایی-1
واحد پنی سیلین و )طبقه بندي ب)الف

  فرموالسیون
  مکانیسم عمل-2
مکانیسم هاي مقاومت آنتی بیوتیکی به -3

  پنی سیلین ها
  فارماکوکینتیک-4
پنی )پنی سیلین ب)الف: مصارف بالینی-5

 سیلین هاي مقاوم به بتاالکتاماز
پنی سیلین هاي وسیع )استافیلوکوك ج

  الطیف
  عوارض جانبی-6

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



فاماکولوژي پایه و بالینی 
را امایسین هاسفالوسپورین هاو سف

  .بیان کند
* 

  ساختار شیمیایی-1
سفالوسپورین هاي نسل -2

 فارماکوکینتیک و کاربردهاي بالینی:اول
: سفالوسپورین هاي نسل دوم -3

  فارماکوکینتیک و مصارف بالینی
فعالیت : سفالوسپورین هاي نسل سوم -4

ضدمیکروبی، فارماکوکینتیک و 
  کاربردهاي بالینی

: ي نسل چهارمسفالوسپورین ها -5
سفالوسپورین هاي موثر بر استافیلوکوك 

  هاي مقاوم به متی سیلین
  عوارض جانبی سفالوسپورین ها-6

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

فاماکولوژي سایر داروهاي 
  .را شرح دهدبتاالکتام 

* 

  مونوباکتام ها-1
 مهارکننده هاي بتاالکتاماز-2
  کارباپنم ها-3

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

آنتی بیوتیک هاي  فاماکولوژي
  .دهد گلیکوپپتیدي راتوضیح

* 

مکانیسم هاي عمل و : وانکومایسین-1
مقاومت آنتی بیوتیکی،فعالیت 

ضدباکتریایی، فارماکوکینتیک، 
  و عوارض جانبی کاربردهاي بالینی

  تیکوپالنین-2
  دالباوانسین و تالوانسین-3

، سخنرانی
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



داروهاي موثر بر  فاماکولوژي سایر
دیواره یا غشاسلولی باکتریها را 

  .ذکر کند
* 

 داپتومایسین-1
 فسفومایسین-2
 باسیتراسین-3
 سیکلوسرین-4

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

ǳƴǲǲŧ Ǭ : دکتررامین سیدیان  :   ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ



 جدول طرح درس

  کلرآمفنیکل، تتراسیکلین ها، ماکرولیدها :درس  جلسه بیست و هفتمعنوان 
 پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

  اداروهاي مهار کننده سنتز پروتئین باکتري هآشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 رفتارویژه عینی
 اهداف رفتاري

 حیطه یاد گیري
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی

فارماکولوژي پایه و بالینی 
* .را شرح دهد تتراسایکلین ها

  فعالیت ضدمیکروبی-1
  مکانیسم هاي مقاومت دارویی-2
  فارماکوکینتیک-3
  کاربردهاي بالینی-4
اختالالت : عوارض جانبی-5

گوارشی،ساختمان هاي استخوانی و 
دندان ها، سمیت  کبدي، کلیوي، 

  وستیبوالر و حساسیت به نور

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
به پاسخ 

 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

فارماکولوژي پایه و بالینی 
را بیان و کلیندامایسین ماکرولید ها

  .کند
* 

ساختار شیمیایی، فعالیت : اریترومایسین-1
ضدمیکروبی، مکانیسم هاي مقاومت 

فارماکوکینتیک، کاربردهاي  دارویی،
  بالینی و عوارض جانبی

  کالریترومایسین-2
  آزیترومایسین-3
  کتولیدها-4
فعالیت :کلیندامایسین-5

ضدباکتري،فارماکوکینتیک، کاربردهاي 
  بالینی و عوارض جانبی

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



 فارماکولوژي پایه و بالینی
 * .را شرح دهد کلرآمفنیکل

  فعالیت ضد میکروبی-1
  فارماکوکینتیک-2
  مصارف بالینی-3
اختالالت گوارشی،مغز : عوارض-4

استخوان،سندرم بچه خاکستري و 
  تداخالت دارویی

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

 فارماکولوژي پایه و بالینی
واکسازولیدینون استرپتوگرامین ها

  .را شرح دهدها 
* 

مکانیسم : ریستیندالفوپ-کینوپریستین-1
  اثر و فعالیت ضدمیکروبی

مکانیسم اثر، فعالیت ضد : لینزولید-2
  میکروبی و کاربرد بالینی

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

ǳƴǲǲŧ Ǭ : دکتررامین سیدیان  :   ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ



 جدول طرح درس

  آمینوگلیکوزیدها، سولفونامیدها، فلوروکینولونها و آنتی سپتیک هاي ادراري :درس  و هفتم بیستجلسه عنوان 
   پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

 آمینوگلیکوزیدها، سولفونامیدها، فلوروکینولونها و آنتی سپتیک هاي ادراريدسته داروهاي آشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 رفتارویژه عینی
 اهداف رفتاري

 حیطه یاد گیري
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  ختیشنا

فارماکولوژي پایه و بالینی 
آمینوگلیکوزیدها و 

 .را شرح دهد اسپکتینومایسین
* 

: خصوصیات کلی آمینوگلیکوزیدها-1
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی،مکانیسم 

اثر،مکانیسم هاي مقاومت 
  دارویی،فارماکوکینتیک،

 عوارض جانبی و کاربردهاي بالینی
استرپتومایسین، جنتامایسین، داروهاي 

توبرامایسین، آمیکاسین،نتیل مایسین، 
  نئومایسین و کانامایسین

مکانیسم اثر، کاربرد : اسپکتینومایسین-2
  بالینی و عوارض جانبی

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

یدئو و
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



داروهاي فارماکولوژي پایه و بالینی 
  .را بیان کندضد فوالت 

* 

ساختار شیمیایی، فعالیت : سولفونامیدها-1
ضد میکروبی، مقاومت دارویی، 

فارماکوکینتیک، مصارف بالینی و 
  عوارض جانبی

 :سولفامتوکسازول-تري متوپریم-2
مقاومت دارویی، فارماکوکینتیک، 

  و عوارض جانبی کاربردهاي بالینی

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

فارماکولوژي پایه و بالینی 
 .دهد را توضیحلون هافلوروکینو

* 

  مکانیسم اثر-1
  فعالیت ضد باکتري-2
 مکانیسم هاي مقاومت دارویی-3
  فارماکوکینتیک-4
  کاربردهاي بالینی-5
  عوارض جانبی-6

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 کتورپروژ

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

را شرح آنتی سپتیک هاي ادراري 
  .دهد

* 

مکانیسم اثر، فعالیت : نیتروفورانتوئین-1
  ضد میکروبی و عوارض جانبی

  متنامین مندالت و متنامین هیپورات-2
  اسید نالیدیکسیک-3

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

کولوژي فارما
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

ǳƴǲǲŧ Ǭ : دکتررامین سیدیان  :   ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ



 جدول طرح درس

  داروهاي ضد سل و ضد قارچ :درس  و هشتم بیستجلسه عنوان 
   پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

 یچقار عفونت هاي وداروهاي موثر برعوامل ضد مایکوباکتریومهاآشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 رفتارویژه عینی
 اهداف رفتاري

 حیطه یاد گیري
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی

را داروهاي مصرفی در توبرکلوز 
  .شرح دهد

* 

مکانیسم اثر،مقاومت -1
دارویی،فارماکوکینتیک، کاربردهاي 

بالینی و عوارض جانبی داروهاي خط اول 
ایزونیازید، : درمان سل

  ریفامپین،اتامبوتول،
  پیرازینامید و استرپتومایسین

داروهاي جایگزین و خط دوم درمان -2
اتیونامید، کاپرئومایسین، :سل

، سیکلوسرین،آمینوسالیسیلیک اسد
امایسین، آمیکاسین،فلوروکینولون کان

  ها،لینزولید،ریفابوتین،
  ریفاپنتین

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



داروهاي مصرفی درعفونت هاي 
و جذام تریوم هاي آتیپیک مایکوبا

  .را بیان کند
* 

استراتژي هاي درمانی در عفونت هاي -1
  آتیپیکال میکوباکتریوم ها

مکانیسم اثر،مقاومت دارویی و  -2
: ضد جذام عوارض جانبی داروهاي

داپسون و دیگر سولفون ها، 
  ریفامپین،کلوفازیمین

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
 پاسخ به
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

فارماکولوژي داروهاي که براي 
عفونت هاي قارچی سیستمیک 

  .را شرح دهد بکار می روند
* 

ساختار شیمیایی، فارماکوکینتیک، 
کاربردهاي بالینی و عوارض  مکانیسم اثر،

  :جانبی داروهاي
  Bآمفوتریسین-1
  فلوسیتوزین-2
  کتوکونازول،(آزولها-3

ایتراکونازول،فلوکونازول،وریکونازول و 
  )پوساکونازول

کاسپوفانگین، (اکینوکاندین ها -4
)میکافونگین وآنیدوالفونگین

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

ارماکولوژي ف
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

داروهاي سیستمیک که براي 
عفونت هاي قارچی سطحی بکار 

  .را ذکر کند می روند
* 

ساختار شیمیایی، فارماکوکینتیک، 
 :مکانیسم اثر و عوارض جانبی داروهاي

  لوینگریزوفو-1
  تربینافین-2

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

داروهاي موضعی که براي عفونت 
هاي قارچی سطحی بکار می روند 

  .را شرح دهد
* 

ینتیک، مکانیسم اثر و عوارض فارماکوک
  :جانبی داروهاي

  نیستاتین-1
  آزول هاي موضعی-2
  آلیل آمین هاي موضعی-3

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

 ǰĠǭƗƷƸƢŧƳ: ǳƴǲǲŧ Ǭ ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ
  ǯƘĠƴĠƽ

 :محل امضاء  



23/10/88 :تاریخ تنظیم 

 جدول طرح درس

  داروهاي ضد ویروس :درس  بیست وهشتمجلسه عنوان 
 پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

  شیمی درمانی ضدویروسی و پروفیالکسی ها آشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 رفتارویژه عینی
 تارياهداف رف

 حیطه یاد گیري
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی

فارماکولوژي داروهاي ضد هرپس 
)HSV( و ضد واریسال)(VZV 

  .را شرح دهد
* 

ساختار شیمیایی، فارماکوکینتیک، 
 :مکانیسم اثر و عوارض جانبی داروهاي

  آسیکلوویر-1
  واالسیکلوویر-2
  فامسیکلوویر-3
  پن سیکلوویر-4
  دوکوزانول-5
  تري فلوریدین-6

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



فارماکولوژي داروهاي ضد 
را بیان )CMV(سیتومگالوویروس 

  .کند
* 

ساختار شیمیایی، فارماکوکینتیک، 
 :مکانیسم اثر و عوارض جانبی داروهاي

  گان سیکلوویر-1
  وال کان سیکلوویر-2
  فوسکارنت-3
  سیدوفوویر-4

سخنرانی، 
 یش، پرسشنما

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

ضد  فارماکولوژي داروهاي
 .دهد را توضیح رتروویروس

* 

ساختار شیمیایی، فارماکوکینتیک، 
 :روهايمکانیسم اثر و عوارض جانبی دا

نوکلئوزیدها و مهارکننده هاي ترانس -1
کریپتاز معکوس نوکلئوزیدي 

 ...)آباکاویر،دیدانوزین، امتري سیتابین و (
مهار کننده هاي ترانس کریپتاز -2

دالویردین، (معکوس غیر نوکلئوزیدي 
  ...)افاویرنز،نویراپین و

آتازاناویر، (مهار کننده هاي پروتئاز-3
  ...)داروناویر و

مهار کننده هاي ورود ویروس به -4
  )انفوویرتید و ماراویروك(سلول

)Integrase(مهارکننده هاي اینتگراز-5

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

داروهاي مصرفی جهت درمان  
 .هپاتیت ویروسی را شرح دهد

* 

فارماکوکینتیک، مکانیسم اثر و عوارض 
  جانبی داروهاي مورد استفاده در

آدفوویر : Bعفونت ویروسی هپاتیت-1
  دیپی ووکسیل،انتاسویر،

  ...المی وودین و
  :Cعفونت ویروسی هپاتیت -2

  ریباویرین، اینترفرون آلفا

سخنرانی، 
 پرسش نمایش،

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



را شرح داروهاي ضد آنفلوانزا 
  .دهد

* 

وعوارض  مکانیسم  اثر فارماکوکینتیک،
  :جانبی داروهاي

  آمانتادین وریمانتادین-1
  اسلتامیویر و زانامیویر-2

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

ǳƴǲǲŧ Ǭ :دکتررامین سیدیان  :   ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ

 جدول طرح درس

  آداروهاي ضد پروتوزو :درس  بیست و نهمجلسه عنوان 
 پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

  )تک یاخته ها( آپروتوزوداروهاي ضد  آشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 رفتارویژه عینی
 تارياهداف رف

 حیطه یاد گیري
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی



فارماکولوژي پایه و بالینی داروهاي 
*  .را شرح دهدضد ماالریا

شیمیایی، فارماکوکینتیک،  ساختار
مکانیسم اثر و مقاومت 

ربردهاي بالینی، عوارض جانبی دارویی،کا
  :رد احتیاط و منع مصرفاوو م

  و سایر کینولین ها کلروکین-1
  کینین و کینیدین-2
  مفلوکین-3
  پریماکین-4
  آتوواکن-5
مهارکننده هاي ساخت -6

  ...)پیریمتامین، پروگوانیل و(فوالت
داکسی (هاآنتی بیوتیک -7

  ...)تراسایکلین وسایکلین،
  هالوفانترین و لومه فانترین-8
  آرتمیسینین و مشتقات آن-9

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

داروهاي مصرفی جهت درمان 
  .درا توضیح ده آمیبیازیس

* 

ساختار شیمیایی، فارماکوکینتیک، 
 و مکانیسم عمل، کاربردهاي بالینی

  :عوارض جانبی
  مترونیدازول و تینیدازول-1
  یدوکینول-2
  دیلوکسانید فوروآت-3
  پارومومایسین سولفات-4
  امتین و دهیدروامتین-5

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
ادن، نگاه د

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



سایر داروهاي ضد پروتوزوا که در 
درمان لیشمانیازیس، 

بکار می ...توکسوپالسموزیس و
  .را شرح دهد روند

* 

تیک،  ساختار شیمیایی، فارماکوکین
  :کاربردهاي بالینی و عوارض جانبی

  پنتامیدین-1
  استبوگلوکونات سدیم-2
  نیتازوکسانید-3
 سورامین،مالرسوپرول، :سایر داروها-4

  افلورنیتین،
  ...نیفورتیموکس و 

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

ǳƴǲǲŧ Ǭ : دکتررامین سیدیان  :محل امضاء   ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ

 جدول طرح درس

  داروهاي ضد کرم :درس جلسه بیست و نهم عنوان 
 پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

  داروهاي موثر بر نماتودها، ترماتودها و سستودهاآشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 رفتارویژه عینی
 داف رفتارياه

 حیطه یاد گیري
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی



را شرح  داروهاي موثر بر نماتودها
  .دهد

* 

ماکوکینتیک، ساختار شیمیایی، فار
مکانیسم اثر ،کاربردهاي بالینی و، 

  :عوارض جانبی
  آلبندازول-1
  دي اتیل کاربامازین-2
  ایورمکتین-3
  مبندازول-4
  پیپرازین-5
  پیرانتل پاموآت-6
  تیابندازول-7

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

 داروهاي موثر بر ترماتودها
 .را شرح دهد )فلو کها(

* 

ساختار شیمیایی، فارماکوکینتیک، 
مکانیسم اثر ،کاربردهاي بالینی و، 

  :عوارض جانبی
  پرازي کوانتل-1
  بی تیونول-2
  متریفونات-3
  اکسامنیکین-4

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

کرم (داروهاي موثر بر سستودها
  .را شرح دهد )هاي نواري

* 

ساختار شیمیایی، فارماکوکینتیک، 
،کاربردهاي بالینی و، مکانیسم اثر 

  :عوارض جانبی
  نیکلوزامید-1
  نیتازوکسانید-2

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

ǳƴǲǲŧ Ǭ : دکتررامین سیدیان  :محل امضاء   ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ

 جدول طرح درس



  داروهاي موثر بر دستگاه تنفس :درس  سی امجلسه عنوان 
 پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس:پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

  داروهاي مورد استفاده در آسمآشنایی با :هدف کلی آموزشی 

 رفتارویژه عینی
 اهداف رفتاري

 یطه یاد گیريح
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی

داروهاي سمپاتومیمتیک مورد 
  .را شرح دهد استفاده در آسم

* 

رماکودینامیک، مکانیسم اثر، فا
  :کاربردهاي بالینی و عوارض جانبی

اپی : مقلدهاي سمپاتیک مانند-1
  نفرین،افدرین و ایزوپروترنول

آگونیست هاي انتخابی گیرنده هاي -2
β2:  

  ...آلبوترول،تربوتالین،

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

فارماکولوژي پایه و بالینی داروهاي 
متیل گزانتینی مورد استفاده در 

  .را بیان کند آسم
* 

مکانیسم اثر، فارماکودینامیک، 
 :کاربردهاي بالینی و عوارض جانبی

  تئوفیلین-1
  آمینوفیلین-2

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



آنتاگونیست هاي موسکارینی و 
کورتیکواستروئیدهاي مورد 

  .را شرح دهد استفاده در آسم
* 

  :سم اثرو کاربردهاي بالینیمکانی
  ایپراتروپیوم و تیوتروپیوم-1
  :کورتیکواستروئیدها -2

 ...بکلومتازون، فلوتیکازون، تریامسینولون،

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

طول در   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

سایر داروهاي مورد استفاده در 
  .را شرح دهد آسم

* 

  :مکانیسم اثرو کاربردهاي بالینی
  کرومولین و ندوکرومیل-1
: آنتاگونیست هاي لوکوترین-2

  زفیرلوکاست، مونته لوکاست وزیلوتن
IgEآنتی بادي هاي مونوکلونال ضد -3

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

دن، کر
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم

ǳƴǲǲŧ Ǭ : دکتررامین سیدیان  :محل امضاء   ǒǲơ ŮūƳƗǸǱƘƱ ǫƘǱ Ƿ ǫƘǱ

 جدول طرح درس

  فاده دراختالالت گوارشیداروهاي مورد است :درس  سی و یکمجلسه عنوان 
 پایه علوم جامع امتحان در قبولی : پایه علوم دروس :پیشنیاز                        عمومی پزشکی  :رده دانشجویی 

  داروهاي موثر بر دستگاه گوارشآشنایی با  :هدف کلی آموزشی 

 عینیرفتارویژه 
 اهداف رفتاري

 حیطه یاد گیري
 محتواي آموزشی

 )رئوس مطالب ( 
فعالیتهاي یاد   پیشنیاز

  دهنده
 )روش تدریس ( 

فعالیتهاي 
 یاد گیرنده

  وسایل   منابع علمی 
 سمعی و بصري 

 ارزیابی

 زمان نوع نگرشی  مهارتی  شناختی



داروهاي مورد استفاده در بیماري 
اي هاي اسید پپتیک و داروه

  .را شرح دهد پروکینتیک
* 

  ساختار شیمیایی،
  فارماکوکینتیک،

مصارف بالینی، عوارض فارماکودینامیک،
  :جانبی و تداخالت دارویی

  آنتی اسیدها-1
  H2بلوکرهاي -2
 مهار کننده هاي پمپ پروتون-3
عوامل محافظت کننده مخاط -4
سوکرالفات، آنالوگ هاي (

 )پروستاگلندین و ترکیبات بیسموت
داروهاي تحریک کننده حرکت -5
مقلدهاي کولینی،متوکلوپرامید (

)ودومپریدون

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
و  کاتزونگ

فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



ها  فارماکولوژي پایه و بالینی ملین
 و داروهاي ضد اسهال را توضیح

  .دهد
* 

فارماکودینامیک، عوارض جانبی و 
 :تداخالت دارویی

 ملین ها)الف
پسیلیوم، متیل (ملین هاي حجیم کننده-1

 ...)سلولز،
دوکوسات، :شل کننده هاي مدفوع-2

 ...)گلیسرین،
ملین هاي اسموتیک -3
 ...)سوربیتول،الکتولوز،(
ن سنا، روغ(ملین هاي محرك-4

 ...)کرچک،
 لوبیپروستون:فعال کننده کانال کلر-5
آنتاگونیست هاي گیرنده -6

 متیل نالترکسون:اپیوئیدي
 آگونیست هاي گیرنده-7

5-HT4
  داروهاي ضد اسهال)ب
آگونیست هاي -1

  دیفنوکسیالت، :اپیوئیدي
  لوپرامید

  ترکیبات بیسموت کلوئیدي-2
  کائولین و پکتین-3
نمک هاي رزین هاي متصل شونده به -4

  صفراوي
  کترئوتیدوا-5

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



 داروهاي ضد تهوع واستفراغ را
  .شرح دهد

* 

  فارماکوکینتیک،
میک،مصارف بالینی، عوارض فارماکودینا

  :جانبی و تداخالت دارویی
 HT3-5آنتاگونیست هاي گیرنده -1
 اندان سترون،(
 ...)گرانی سترون، 

  کورتیکواستروئیدها-2
 )دگزامتازون، متیل پردنیزولون(
آنتاگونیست هاي گیرنده -3

  اپرپیتانت:نوروکینین
آنتاگونیست هاي گیرنده -4

  ...)ن، متوکلوپرامید،پرومتازی(دوپامینی
آنتاگونیست هاي گیرنده هاي -5

دیفن هیدرامین، (هیستامینی و موسکارینی 
  ...)هیوسین،

  بنزودیازپین ها-6
  :کانابینوئیدها-7

درونابینول

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

یدئو و
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



فارماکولوژي داروهاي مورد 
را شرح  IBDو  IBSاستفاده در 

  .دهد
* 

  فارماکوکینتیک،
فارماکودینامیک،کاربردهاي بالینی، 

  :عوارض جانبی و تداخالت دارویی
 IBS:داروهاي مورد استفاده در )الف

: آنتی کولینرژیک ها-1
 یوسیامیندي سیکلومین، ه

: HT3-5آنتاگونیست هاي گیرنده -2
 آلوسترون

 آگونیست هاي گیرنده-3
5-HT4

  فعال کننده کانال کلر -4
 IBD:داروهاي مورد استفاده در ) ب
 آمینوسالیسیالت ها-1
 ...)سولفاساالزین، مزاالزین،(
 گلوکوکورتیکوئیدها-2
  ...)پردنیزون،پردنیزولون،(
-6ین و آزاتیوپر: آنالوگ هاي پورین-3

MP
  متوتروکسات-4
Integrinو  TNFداروهاي ضد -5

سخنرانی، 
 نمایش، پرسش

گوش 
دادن، نگاه 

کردن، 
پاسخ به 
 سواالت

فارماکولوژي 
 کاتزونگ

و فارماکولوژي 
Goodman & 

Gilman's

ویدئو 
 پروژکتور

در طول   چهارجوابی
پایان  -ترم
 ترم



سایر داروهاي مورد استفاده 
 .را ذکر کنددراختالالت گوارشی 

* 

فارماکودینامیک،کاربردهاي بالینی 
  :وعوارض جانبی

پانکراتین، : مکمل هاي آنزیم پانکراس-1
  پانکرلیپاز

اسیدهاي صفراوي مورد استفاده جهت -2
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