
 
  دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول دانشکده علوم پزشکی   

علی آباد کتولدانشکده علوم پزشکی واحد     

  طرح درس نظري 

   نظري واحد2 تعداد واحد:                      پیوسته مقطع: کارشناسی                    هوشبريرشته:                     داروشناسی پایه اصول عنوان درس:
                   15/11/98 شروع کالس:تاریخ                                    15کد درس:            2فیزیولوژي  پیش نیاز:                                      98-99 دومنیمسال: 

                             8/4/99تاریخ آزمون:                          14-16ساعت کالس:                شنبهسه   روزکالس:                            27/3/99پایان کالس: تاریخ 
محل اجرا: دانشکده علوم پزشکی                                        رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور                    روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی               

 میردیلمیدکتر  مدرس:نفر            28 :تعداد

  شرح درس:

اعصاب و در این درس دانشجو ضمن فراگیري اصول کلی و عمومی داروشناسی، با داروهاي موثر بر سیستم هاي مختلف بدن از جمله اعصاب خودکار، سیستم 
گروه، عوارض جانبی، موارد منع استعمال، مصارف بالینی، مقدار مصرف و مراکز عصبی، دستگاه تنفس و دستگاه گردش خون و مکانیزم فعالیت داروهاي مهم آن 

  قوانین داروئی آشنا می شود.

   :کلی هدف

  را بیاموزد..فراگیري کلیات علم داروشناسی و آشنایی با برخی از داروهاي مختلف موثر بر سیستم هاي مختلف بدن از جمله اعصاب، تنفس، گردش خون و 

  :اهداف رفتاري

  کلی و نحوه اثر داروها، جذب، پپخش، متابولیسم و دفع داروها، مفهوم گیرنده، عوامل موثر در نحوه اثر داروها، اشکال دارویی تعریف

  را بیاموزدانتقال مواد از غشاهاي مخصوص، راه هاي تجویز دارو، بررسی واکنش داروها 

  بیاموزد  کلیات نوروفارماکولوژي و اعصاب خودکار

  شرح دهد  ر دستگاه تنفسداروهاي موثر ب

  شرح دهد  داروهاي موثر بر دستگاه گردش خون

اشنا  داروهاي ضد انعقاد، ضد کم خونی، ضد تب، ضد دیابت، ضد افسردگی، هیستامین و آنتی هیستامین ها، دیورتیک ها، کورتیکواستروئیدها
  گردد.

  را با کاربرد ان شرح دهد آنتی بیوتیک هاانواع 

  را شرح دهد موضعی ضدعفونی کننده هاي

  را بیان نماید. نگهداري و مصرف داروها، قوانین و مقررات مربوط به دارو، کنترل داروهاي مخدر
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  تدریس:  روش

ویدیو پروژکتور و کامپیوتر بر حسب نیاز  -اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرو
  تدریس خواهد شد.

طه با موضوع در هر جلسه از دانشجویان انتظار می رود که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شرکت فعال در بحث داشته باشند و همچنین در راب
  درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.

  ارزشیابی دانشجو:روش 

  نمره 3نمره                       آزمون میان ترم:  15نمره                     آزمون پایان ترم:  2پرسش و پاسخ در هرجلسه: 

  روز پس از اعمال نمره در سایت، دانشجو می تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نماید. 5حداکثر 

  ن توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و نتایج آن در اختیار مسئول درس قرار می کیرد.تجزیه و تحلیل سواالت آزمو

  سیاست ها و قوانین درس:

  رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه اي و حضور به موقع در کالس درس، الزامیست.

  منابع:

Katzung and Trevor. Basic and clinical pharmacology. MC grawhill lange. Latest ed 
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  تقویم روزانه کالس

  مدرس  اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ  جلسه
1  15/11/98  16-14  دکتر میردیلمی  تعریف کلی و نحوه اثر داروها، جذب، پخش، متابولیسم و دفع داروها 

2  22/11/98  16-14  دکتر میردیلمی داروها، اشکال داروییمفهوم گیرنده، عوامل موثر در نحوه اثر  
3  29/11/98  16-14 انتقال مواد از غشاهاي مخصوص، راه هاي تجویز دارو، بررسی واکنش  

 داروها و ...

 دکتر میردیلمی

4  6/12/98  16-14  دکتر میردیلمی نوروفارماکولوژي و اعصاب خودکار کلیات 
5  13/12/98  16-14  دکتر میردیلمی داروهاي موثر بر دستگاه تنفس 
6  20/1/98  16-14  دکتر میردیلمی گردش خونداروهاي موثر بر دستگاه  

7  19/1/99  16-14  دکتر میردیلمی داروهاي ضد انعقاد، ضد کم خونی، ضد تب 
8  26/2/99  16-14  دکتر میردیلمی داروهاي ضد دیابت، ضد افسردگی، هیستامین و آنتی هیستامین ها 
9  2/2/99  16-14  دکتر میردیلمی  کنترل داروهاي مخدر 

10  9/2/99  16-14  دکتر میردیلمی  دیورتیک ها، کورتیکواستروئیدها 
11  16/2/99  16-14  دکتر میردیلمی  آنتی بیوتیک ها 
12  23/2/99  16-14  دکتر میردیلمی ضدعفونی کننده هاي موضعی 
13  30/3/99  16-14  دکتر میردیلمی نگهداري و مصرف داروها 

14  13/3/99  16-14  دکتر میردیلمی قوانین و مقررات مربوط به دارو 
15  20/3/99  16-14  دکتر میردیلمی  میان ترم  

16  27/3/99  16-14  دکتر میردیلمی  جمع بندي 

 


