
 

Page 1 of 4 
 

  ١جلسھ 
  نام مدرس: دکتر سیدآبادي                                  

  الكلھا-خواب آورو  آرامبخش یداروھاھدف کلی: 

  در پایان جلسھ دانشجو باید: یژه:واھداف 
 

 ند.کزي بوسیلھ داروھا را بیان کم اثر تضعیف سیستم عصبي مرسمكانی .١

 ات ضداضطراب، آرام بخش و خواب آور ھستند نام ببرد.داراي اثر کھدستھ ھاي مختلف دارویي را   .٢

 .و باریبتوراتھا را مقایسھ کندینتیك بنزودیازپین ھا کفارما .٣

 .و باریبتوراتھا را مقایسھ کندبنزودیازپین ھا  کودینامیکفارما .٤

 دھد. را شرح باریبتوراتھاو بنزو دیازپین ھا عوارض جانبي  و کاربرد بالینی .٥

 پیرون و زولپیدم را شرح دھد.سبو د بالینیکاربرو  م اثرسمکانی .٦

 .مسمومیت و کنترل مسمومیت با الکلھا را بیان کندعالیم ، م اثرسمکانی .٧

 

  

 
  ٢جلسھ 

  نام مدرس: دکتر سیدآبادي                                  
  دارودرماني صرعھدف کلی: 

  در پایان جلسھ دانشجو باید: یژه:واھداف 
 

 ت تشنجی را توصیف کند.انواع صرع و اختالال .١

 .کند را بیان برای کنترل صرعي یدارو راھھای مختلف مداخلھ .٢

 .را نام ببرد صرعدرمان  یی برایدارو ھادستھ ھای  .٣

 مکانیسم اثر و عوارض جانبی داروھای موثر بر صرع جنرالیزه و پارشال را ذکر کند .٤

 داروھای جدید برای کنترل صرع را با مکانیسم اثر توضیح دھد. .٥

 استراتژیھای درمانی ھر یک را بیان کند تفاوتھای حمالت تشنجی ناقص و عمومی را بیان کرده و ا .٦

 استاتوس اپیلپتیکوس را توصیف کرده و استراتژی درمانی آنرا بیان کند. .٧
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  ٣جلسھ 
  نام مدرس: دکتر سیدآبادي                                  

  ت رفتاريسایكوز و اختالالدرماني داروھدف کلی: 

  در پایان جلسھ دانشجو باید: یژه:واھداف 
  

 مسیرھاي اصلي دوپامینرژیك مغزي را شرح دھد. .١

 فرضیھ دوپامیني اسكیزوفرني را شرح دھد. .٢

 دستھ ھاي مختلف داروھاي ضدجنون را نام ببرد. .٣

 ند.کبین داروھاي ضدجنون تیپیك و آتیپیك را بیان  تفاوت .٤

 از لحاظ اثر کلینیکی با ھم مقایسھ کند.تلف را دارو ھاي موجود در دستھ ھاي مخ .٥

 ببرد. عوارض جانبي مھم دستھ ھاي مختلف دارو ھاي ضدجنون را نام .٦

  .را نام ببرد یتثبیت کننده خلق و خو یداروھا .٧

  .ندکلیتیوم را بیان و دینامیک ینتیك کوکفارما .٨

 .کند لیتیوم را بیان یمھم داروی یتداخل ھاو عوارض جانبي عالیم مسمومیت،  .٩
  

  ٤جلسھ 
  نام مدرس: دکتر سیدآبادي                                  

  و اختالالت حركتي دارودرماني پاركینسونھدف کلی: 

  در پایان جلسھ دانشجو باید: یژه:واھداف 
  

 زي را شرح دھد.مسیرھاي اصلي دوپامینرژیك مغ .١

 را بیان کند. پاركینسونپاتوفیزیولوژی پیشنھادی  .٢

 .کند پاركینسون را بیان برای کنترل استراتژیھای دارویی .٣

 .نام ببردانواع داروھاي موثر بر پاركینسون را  .٤

 ند.کداروھاي موثر بر پاركینسون را بیان و عوارض جانبی  یاثرات درمان .٥

 ی کاھش عوارض جانبی و افزایش اثر لوودوپا را بیان کند.فرموالسیونھای دارویی ترکیبی برا .٦

  را توضیح دھد. یعصب یتیک ھا انواع ھا و یمورد استفاده در درمان ترمور، دیسکنز یداروھا .٧
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  ٥ جلسھ
  نام مدرس: دکتر سیدآبادي                                  

  افسردگيدرماني داروھدف کلی: 

  انشجو باید:در پایان جلسھ د یژه:واھداف 
 

 فرضیھ آمینی در پاتوژنز افسردگی را توضیح دھد. .١

  . درمان افسردگي را نام ببرد یی برایدارو یھایاستراتژ .٢

 .نام ببرد عوارض جانبي داروھاي موثر در درمان افسردگي را مکانیسم اثر و .٣

 از لحاظ اثر کلینیکی با ھم مقایسھ کند.دارو ھاي موجود در دستھ ھاي مختلف را  .٤

 رل مسمومیت با داروھای ضد افسردگی را شرح دھد.کنت .٥

 

  
  

 

  ٦جلسھ 
                              نام مدرس: دکتر سیدآبادي      

   داروھاي ضد درد اپیوییديھدف کلی: 

  در پایان جلسھ دانشجو باید: یژه:واھداف 
 

 مسیرھای آوران حس درد را توصیف کند. .١

 توزیع گیرنده ھای اپیوییدی و مکانیسم ایجاد بی دردی با این دارو ھا را توضیح دھد. .٢

 دھد. آثار اپیویید ھا بر ارگانھای مختلف توضیح .٣

 میزان تولرانس بھ اثرات مختلف اپیویید ھا را مقایسھ کند. .٤

 کاربر ھای بالینی اپیویید ھا را بیان کند. .٥

 عالیم مسمومیت و استراتژی درمان مسمومیت با اپیویید ھا را بیان کند. .٦
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  ٧ جلسھ

                         نام مدرس: دکتر سیدآبادي           
  عضالت شل کننده و ھاي بیھوشيدارو، یحس کننده ھای موضعیبھدف کلی: 

  در پایان جلسھ دانشجو باید: یژه:واھداف 
 

 مراحل مختلف بیھوشی را بیان کند. .١

 داروھای استنشاقی مورد استفاده در بیھوشی را نام ببرد. .٢

 د.پارامتھای فیزیکوشیمیایی دارو کھ در سرعت ایجاد بیھوشی و ریکاوری مھم ھستند را بیان کن .٣

 مکانیسم عمل داروھای مورد استفاده در بیھوشی را شرح دھد. .٤

 فارماكوكینتیك انواع داروھاي بیھوشي را با ھم مقایسھ كند. .٥

 اثرات داروھای بیھوشی بر ارگانھای مختلف را توضیح دھد. .٦

 داروھای تزریقی مورد استفاده در بیھوشی را نام ببرد. .٧

 وشی را با ھم مقایسھ کند.مزیتھا و معایب انواع مختلف داروھای بیھ .٨

 را بیان کند.یھوشی بتداخالت دارویی مھم داروھای  .٩

 
 مکانیسم عمل بیحس کننده ھای موضعی را شرح دھد. .١

 روھای بیحس کننده ی موضعی را نام ببرد.دا .٢

 پارامتھای فیزیکوشیمیایی دارو کھ در ایجاد بیحسی مھم ھستند را بیان کند. .٣

 عملکرد بیحس کننده ھای موضعی را بیان کند.و ھیپوکسی، ...) بر  pHاثرات پارامترھای فیزیولوژیک ( .٤

 مقایسھ کند. عملکرد بیحس کننده ھای موضعی بر روی فیبرھای مختلف عصبی را .٥

 اثرات داروھای بیحس کننده موضعی بر ارگانھای مختلف را توضیح دھد. .٦

 

 این ناحیھ را توصیف کند.عضالنی و گیرنده ھای موجود در -پیوستگاه عصبی .١

 استراتژیھای مختلف برای ایجاد شلی عضالنی را بیان کند. .٢

 مقایسھ کند. یزاندپوالر یداروھافارماکوکینتیک و دینامیک داروھای غیر دپوالریزان را با ھم و با  .٣

 ترتیب فلج شدن عضالت با داروھای شل کننده را بداند. .٤

 مختلف توضیح دھد. اثرات داروھای شل کننده را بر ارگانھای .٥

 کاربرھای بالینی داروھای شل کننده را بیان کند  .٦

 تداخالت دارویی مھم داروھای شل کننده را بیان کند. .٧

 داروھای اسپاسمولیتیک را نام برده، مکانیسم اثر آنھا را توضیح دھد. .٨

 

 


