هعبًٍت آهَزضی  -هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش پسضکی داًطگبُ آزاد اسالهی ٍاحذ ضبّرٍد
ًیوسبل تحصیلی …دوم

فرم طرح درض
ًبم درض :فبرهبکَلَشی

رضتِ تحصیلی:

هقطع تحصیلی داًطجَیبى:

هحل برگساری:

هذرض:

هیساى ٍاحذٍ 2 :احذ

پسضکی

دکترای عوَهی

داًطکذُ علَم پسضکی

دکتر ٍطي پَر

……95 -96

ّذف کلی درض :آشنايی با علم فارماکولوژی و تاريخچه آن.
هٌببع اصلی درض:
ارزیببی:
حضىر و غيبة كالسي +2 /0 ::تب  -2 /0نمره (ارفبق یب کسر نمره نهبئي)
سئىال و جىاة كالسي براي دانشجىیبن در جهت ارزیببی ميسان آمبدگي دانشجىیبن
در پبیبن ترم آزمىن چند گسینو ای برای ارزیببی نهبیی بو عمل می آید (  18نمره)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ضوبرُ

تبریخ

جلسِ

جلسِ

اّذاف هیبًی (رئَض هطبلب)

اّذاف ٍیصُ (بر اسبض سِ حیطِ اّذاف آهَزضی :
ضٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حرکتی)

)1
)2

1

آشنايی با علم فارماکولوژی و
تاريخچه آن.

)3
)4
)5
)6
)7
)8

دانش فارماكولوژی را تعريف نمايد.
شاخه های دانش فارماكولوژی را نام
ببرد.
دارو را تعريف نمايد.
منابع تهيه دارو را بيان نمايد.
گيرنده های داروئی را شرح دهد.
رابطه مقدار دارو با اثر دارورا شرح
دهد.
آگونيست و آنتاگونيست را تعريف
نمايد.
منابع ومراجع فارماكولوژی را نام
ببرد.

رٍش یبددّی



یبدگیری

هَاد ٍ ٍسبیل

تبریخ جلسِ

آهَزضی

ٍزهبى

تکبلیف داًطجَ

ٍیذئَ
سخٌراًی

پرٍشکتَر

هببحثِ

کبهپیَتر

ًحَُارزضیببی
ٍدرصذ آى

اهتحبى تئَری

هطبلعِ هٌببع

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

ٍایت برد

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

مقدمه ای بر فارماکوديناميک

2

ضوبرُ

تبریخ

اّذاف هیبًی (رئَض هطبلب)

 )1در پايان اين  2ساعت دانشجو بايد
بتواند:
 )2معادله ساده شيميايي واکنش برگشت
پذير دارو و گيرنده را بيان کند.
 )3اثر کاهش و يا افزايش غلظت دارو و
يا گيرنده بر اين واکنش تعادلی را
بيان کند.
 )4تفاوت دوز و غلظت را بيان کند.
 )5تئوری اشغال را تعريف نمايد و پيش
فرض های مهم در تئوری را توضيح
دهد.
 Kd )6و  EC50را تعريف کند.
 Affinity )7را تعريف کند.
 )8تفاوت بين  Kdو  EC50را توضيح
دهد.
 )9تفاوت بين حداکثر اثر و حداکثر
اشغال را توضيح دهد.
 Potency )10را تعريف کند.
 Efficacy )11را تعريف کند.
 Spare receptor )12ها را تعريف کرده
و اثر وجود آنها را بر Potency
توضيح دهد.
 )13آگونيست ,آنتاگونيست و آگونيست
نسبی را تعريف کند.
 )14انواع مهم آنتاگونيست را بيان کند.
 )15تفاوت پاسخ  Gradedو  Quantalرا
بيان کند.

اّذاف ٍیصُ (بر اسبض سِ حیطِ اّذاف آهَزضی :

ٍیذئَ

اهتحبى تئَری

پرٍشکتَر
سخٌراًی

کبهپیَتر

هببحثِ

ٍایت برد

رٍش یبددّی



هَاد ٍ ٍسبیل

هطبلعِ هٌببع

تبریخ جلسِ

تکبلیف داًطجَ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

ًحَُارزضیببی

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

جلسِ

3

ضٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حرکتی)

جلسِ

 )1مبانی فارماکوکينتيک و عوامل موثر
بر جذب و توزيع دارو را بيان كند.
 )2مکانيسم های نفوذ داروها  ،قانون
يکس و يونيزاسيون اسيدهای ضعيف
ف
و بازهای ضعيف را توضيح دهد.
 )3پارامترهای فارماکوک ينتيک شامل
حجم توز يع ،کليرانس ،نيمه عمر و
فراهم ی زيستی را تعريف كند.
 )4سير زمانی اثر دارو را شرح دهد و
مقدار مصرف نگهدارنده و مقدار
مصرف بارگيری را محاسبه نمايد.
 )5تعريف و ضرورت متابول يسم (
بيوترانسفورماسيون) را ذكر كند.
 )6متابوليسم داروها و فرا يند اثر اول ين
عبور را توضيح دهد.
 )7سيستم های اکس يداز چند کاره
م يکروزومی  ،القا و مهار انز يمی را
بيان كند.
 )8واکنش های مرحله  1و  2متا بوليسم
ي های فازهای 1و
را شرح دهد و آنز م
 2را نام ببرد.
 )9متابوليسم داروها به فراورده های
سمی را توضيح دهد.
 )10به عوامل موثر بر متابول يسم داروها
اشاره كند.
 )11اصول فارماكوژنتيك را توضيح دهد.

کليات و مبانی فارماکوکينتيک و
عوامل موثر بر آن

)1
)2
4

کسب دانش واطالعات درباره
فرم های مختلف داروئی.

)3
)4

لزوم وجود فرم های مختلف داروئی را در
كلينيك بيان كند.
تاثير فاكتورهای مربوط به بيمار و
خصوصيات دارو در ساخت فرم های
مختلف داروئی را نام ببرد.
انواع فرم های مختلف داروئی را نام
ببرد.
مثال هائی ازهر يك از فرم های داروئی
بزند.

یبدگیری

آهَزضی

ٍدرصذ آى

ٍزهبى

ٍیذئَ
سخٌراًی

پرٍشکتَر

هببحثِ

کبهپیَتر

اهتحبى تئَری

هطبلعِ هٌببع

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

ٍایت برد

ٍیذئَ
سخٌراًی

پرٍشکتَر

هببحثِ

کبهپیَتر
ٍایت برد

اهتحبى تئَری

هطبلعِ هٌببع

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

)5
)6
)7
)8
)9

ضوبرُ

تبریخ

جلسِ

جلسِ

اّذاف هیبًی (رئَض هطبلب)

تكنيك های ساخت فرم های مختلف
داروئی تا حد لزوم توضيح دهد.
نحوه اثر فرم های مختلف داروئی شرح
دهد.
موارد استفاده هر يك از فرم های داروئی
را در كلينيك بيان كند.
فرمهای جديد داروئی را نام ببرد.
منابع مناسب جهت كسب اطالعات الزم
در باره فرم های مختلف داروئی را نام
ببرد.

اّذاف ٍیصُ (بر اسبض سِ حیطِ اّذاف آهَزضی :
ضٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حرکتی)

)1
)2
)3
5

کسب دانش درباره چگونگی
کنترل اعمال حياتی توسط
سيستم اعصاب خود مختار

)4

)5

آناتومی سيستم اعصاب خودمختار را
توضيح دهد.
سيستم اعصاب خودکار را بر اساس
تفاوتهای فيزيولوژيک و آناتوميک
تقسيم بندی کند.
واسطه های شيميايی عصبی ( سنتز ،
ذخيره  ،رهايی و تجزيه) را بيان کند.
گيرنده های سيستم اعصاب خودمختار
همراه با اثر فيزيولوژيک ناشی از
تحريک و مهار اين گيرنده ها را نام
ببرد.
ارتباط سيستم عصبی خودمختار با
سيستم عصبی مرکزی در کنترل
اعمال حياتی را توضيح دهد.

رٍش یبددّی



یبدگیری

هَاد ٍ ٍسبیل

تبریخ جلسِ

آهَزضی

ٍزهبى

تکبلیف داًطجَ

ًحَُارزضیببی
ٍدرصذ آى

ٍیذئَ

اهتحبى تئَری

سخٌراًی

پرٍشکتَر

هیبى دٍرُ ٍ

هببحثِ

کبهپیَتر

هطبلعِ هٌببع

پبیبى دٍرُ

ٍایت برد

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

)1
)2
)3

6

کسب دانش درباره داروهای
مقلد استيل کولين و
آنتاگونيستهای استيل کولين.

7

كسب دانش در باره طبقه بندی
داروهای موثر بر سيستم
آدرنرژيک و چگونگي پيش
بينی اثر فارماکولوژيک دارو
در انسان با توجه به مکانيزم
عمل ,نوع گيرنده آدرنرژيک
متاثر از دارو ,وجود گيرنده در
بافت هدف و همچنين وضعيت
فيزيولوژيک بدن.

)4
)5
)6
)7
)8

انواع داروهای مقلد کولينرژيک را
تقسيم بندی کند.
در هرگروه مکانيسم اثر اين داروها
را توضيح دهد.
تفاوتهای فارماکوکينتيک اين داروها
را ذکر کند.
کاربرد بالينی اين داروها را بيان کند.
عوارض جانبی اين داروها را
توضيح دهد.
آنتاگونيستهای موسکارينی  ،تفاوتهای
آنها را با يکديگر بيان کند.
کاربرد های درمانی آنتاگونيتسهای
موسکارينی را توضيح دهد.
عوارض جانبی آنتاگونيستهای
موسکارينی را توضيح دهد.

 )1مراحل توليد آدرنالين ,نورآدرنالين و
دوپامين را بيان کند.
 )2نحوه ذخيره سازی نورآدرنالين را
بيان کند.
 )3نحوه رها شدن نورآدرنالين را بيان
کند.
 )4نحوه توقف فعاليت نورآدرنالين را
بيان کند.
 )5نقش آنزيم های  MAOو COMT
را در متابوليزم کاتکول آمين ها
توضيح دهد.
 )6اهميت اندازه گيری  VMAرا
تشخيص اختاللهای سيستم آدرنرژيک
بيان کند.
 )7انواع گيرنده های آدرنرژيک را نام
ببرد.
 )8توزيع گيرنده های آدرنرژيک در
بافتهای مختلف را بيان کند.
 )9تفاوت فارماکولوژيک تحريک گيرنده
های آلفا  1و آلفا  2را بيان کند.
 )10داروهای سمپاتوميمتيک را تعريف

ٍیذئَ
پرٍشکتَر
سخٌراًی

کبهپیَتر

هببحثِ

ٍایت برد

اهتحبى تئَری

هطبلعِ هٌببع

ٍیذئَ
سخٌراًی

پرٍشکتَر

هببحثِ

کبهپیَتر
ٍایت برد

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

اهتحبى تئَری

هطبلعِ هٌببع

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

کند و تقسيم بندی اين نوع داروها را
بيان کند.
 )11داروهای سمپاتوليتيک را تعريف کند
و تقسيم بندی اين نوع داروها را بيان
کند.
 )12اثرات فارماکولوژيک آدرنالين را با
تاکيد بر سيستم قلبی عروقی بيان کند.
 )13اثرات فارماکولوژيک نورآدرنالين,
ايزوپرنالين و دوپامين را با تاکيد بر
سيستم قلبی عروقی بيان کند.
 )14اثرات فارماکولوژيک و موارد
استفاده آگونيستهای گيرنده آلفا و بتا
آدرنرژيک را بيان کند.
 )15اثرات فارماکولوژيک و موارد
استفاده آنتاگونيستهای گيرنده آلفا و بتا
آدرنرژيک را بيان کند.
)1
)2
)3

8

كسب دانش در باره ديورتيك ها
كه در شرايط ادماتو و يا ساير
موارد مورد تجويز قرار می
گيرند.

)4

)5
)6

تنظيم فيزيولوژيك توليد وترشح
ادرار را توضيح دهد.
به محلهای مهم در باز جذب
يونها و آب در نفرون اشاره كند.
گروههای اصلی داروهای مدر
را تقسيم بندی نمايد و برای هر
گروه مثال بزند.
مكانيسم عمل داروهای مدر و
محل اصلی عمل آن ها در
نفرون را برای هر گروه ذكر
كند و مثال های داروئی در هر
گروه ارائه نمايد.
موارد مصرف بالينی اين داروها
را بيان كند.
عوارض ناخواسته و سميت
های اين داروها را شرح دهد.

ٍیذئَ

اهتحبى تئَری

سخٌراًی

پرٍشکتَر

هیبى دٍرُ ٍ

هببحثِ

کبهپیَتر
ٍایت برد

هطبلعِ هٌببع

پبیبى دٍرُ

)1

تعريف فشار خون و تقسيم بندی
آن را بيان كند.
نحوه تنظيم فيزيولوژيك
فشارخون را توضيح دهد.
به فيزيوپاتولوژی بيماری
پرفشاری خون اشاره كند.
گروههای اصلی داروهای ضد
فشار خون را دسته بندی كند و
برای هر گروه مثال بزند.
پاسخهای جبرانی به هريك از
گروههای اصلی داروهای ضد
فشار خون را توصيف كند.
محل (های) اصلی عمل
داروهای ضد فشار خون و
مكانيسم عمل اين داروها را
شرح دهد و برای هر يك مثال
هايی ذكر كند.
عوارض ناخواسته و سميت های
داروهای ضد فشار خون را نام
ببرد.
تجويزمنطقی داروهای ضد فشار
خون را بيان كند.

)1

به اپيدميولوژی بيماری عروق
كرونر قلب اشاره كند.
اصول تنظيم اكسيژن در قلب را
بيان كند.
آنژين صدری را تعريف كند.
انواع آنژين صدری را بر اساس
فيزيوپاتولوژی آن ها تقسيم بندی
نمايد.
استراتژی درمان آنژين صدری
را توضيح دهد.
داروهای ضد آنژين را دسته
بندی نمايد.
داروهاي ضد آنژين را نام ببرد.
مكانيسم اثر و آثار ناخواسته و
سوء داروهای ضد آنژين را

)2
)3
)4
كسب آگاهی ودانش مورد نياز
در باره داروهايی كه در درمان
9

پر فشاری خون تجويز می
گردند.

)5
)6

)7
)8

)2
)3
)4
10

كسب دانش در باره داروهايی
كه در درمان آنژين صدری
استفاده می شوند.

)5
)6
)7
)8

ٍیذئَ

اهتحبى تئَری

سخٌراًی

پرٍشکتَر

هیبى دٍرُ ٍ

هببحثِ

کبهپیَتر

هطبلعِ هٌببع

پبیبى دٍرُ

ٍایت برد

ٍیذئَ

اهتحبى تئَری

سخٌراًی

پرٍشکتَر

هیبى دٍرُ ٍ

هببحثِ

کبهپیَتر
ٍایت برد

هطبلعِ هٌببع

پبیبى دٍرُ

توضيح دهد.
 )9درمان داروئی انواع آنژين را بر
اساس اتيولوژی بيان كند.

11

کسب دانش در باره دسته های
دارويی مختلف که در درمان
نارسايی قلب به کار می روند.

 )1فيزيوپاتولوژی عوامل موثر بر
کارآيی ) (Performanceقلب را در
نارسايی توضيح دهد.
 )2نكات مهم در باره فيزيوپاتولوژی
نارسايی قلب را بيان كند.
 )3داروهای موثر بر نارسايی قلب را
دسته بندی نمايد.
 )4نحوه تاثير گليكوزيدهای قلبی
(ديژيتال) را در نارسايی قلب هم در
سطح سلولی و هم در سطح بالينی
توضيح دهد.
 )5تغييرات الکتروفيزيولوژی قلب ناشی
از تجويز گليکوزيدهای قلبی را به
طور مختصر بيان كند.
 )6به نكات مهم در فارماكوكينتيك
گليكوزيدهای قلبی اشاره كند.
 )7تداخل های مهم بين يون ها با
گليكوزيدهای قلبی و برخی داروها را
با گليكوزيدهای قلبی توضيح دهد.
 )8علل و عالئم مسموميت ناشی از
گليکوزيدهای قلبی و نحوه اداره
مسموميت را شرح دهد.
 )9مكانيسم اثر مهاركننده های فسفودی
استراز و كاربرد بالينی آنها را در
نارسايی بيان كند.
 )10به ساير داروهای دارای خاصيت
اينوتروپيك مثبت و كاربرد آن ها در
نارسايی قلب اشاره نمايد.
 )11اثرات مفيد مهار كننده های آنزيم
مبدل آنژيوتانسين و آنتاگونيست های
گيرنده آنژيوتانسين را در نارسايی
قلب توضيح دهد.
 )12تاثير تجويز ديورتيك ها را در
نارسايی قلب بيان كند.

ٍیذئَ

اهتحبى تئَری

سخٌراًی

پرٍشکتَر

هیبى دٍرُ ٍ

هببحثِ

کبهپیَتر
ٍایت برد

هطبلعِ هٌببع

پبیبى دٍرُ

 )13كاربرد وازوديالتورها را در نارسايی
قلب توضيح دهد.
 )14كاربرد بتا-بالكرها را در نارسايی
قلب شرح دهد.
 )15تاثير تجويز هر يک از گروه های
دارويی را بر مرگ و مير ناشی از
نارسايی قلب بيان كند.
 )16انديکاسيون مصرف داروها در
شرايط مختلف نارسايی قلب و اولويت
تجويز آن ها در اين بيماری را بيان
كند.
)1

عوامل تعيين كننده پتانسيل غشاء
سلول را ذكر كند.
خصوصيات كانال های يونی را در
غشاء سلول توضيح دهد.
در باره منشاء آريتمی ها در قلب
بحث کند.
داروهای ضد آريتمی را دسته بندی
نمايد.
مکانيسم اثر داروهای ضد آريتمی در
هر دسته را توضيح دهد.
داروهای مهم در هر گروه را نام
ببرد.
کاربرد بالينی داروهای ضد آريتمی
را توضيح دهد.
عوارض جانبی مهم داروهای ضد
آريتمی را بيان كند.
به نکات مهم در باره فارماکوکينتيک
داروهای ضد آريتمی اشاره نمايد .

)1

آنمی و انواع و علل آن را تعريف
كند.
نقش اريتروسيتها را در اكسيژن
رسانی توضيح دهد.
عوامل مهم در سنتز اريتروسيتها را
ذكر كند.
داروهای ضد آنمی را نام ببرد.

)2
)3
)4

12

کسب دانش در باره دسته های
دارويی مختلف که در درمان
آريتمی ها بکار می روند.

13

كسب دانش در باره داروهايی
كه در درمان انواع كم خونی ها
مورد استفاده قرار می گيرند.

)5
)6
)7
)8
)9

)2
)3
)4

ٍیذئَ

اهتحبى تئَری

سخٌراًی

پرٍشکتَر

هیبى دٍرُ ٍ

هببحثِ

کبهپیَتر

هطبلعِ هٌببع

پبیبى دٍرُ

ٍایت برد

ٍیذئَ

اهتحبى تئَری

سخٌراًی

پرٍشکتَر

هیبى دٍرُ ٍ

هببحثِ

کبهپیَتر
ٍایت برد

هطبلعِ هٌببع

پبیبى دٍرُ

 )5كاربرد بالينی داروهای ضد آنمی را
بيان كند.
 )6عوارض ناخواسته داروهای ضد
آنمی را نام ببرد.
 )7فاكتورهای رشد خون ساز ،موارد
مصرف و عوارض آن را توضيح
دهد.
)1
)2
)3

14

كسب دانش در باره داروهايی
كه در اختالالت انعقادی مورد
استفاده قرار می گيرند.

15

كسب دانش در باره داروهايی
كه در درمان هيپرليپيدمی مورد
استفاده قرار می گيرند.

)4
)5
)6
)7

فرآيند وتنظيم فيزيولوژيك انعقاد خون
و تشكيل لخته را توضيح دهد.
مكانيسم های داخلی و خارجی انعقاد
را شرح دهد.
گروههای اصلی داروهای ضد
انعقاد ،ضد پالكت و فيبرينوليتيك
دسته بندی كند و برای هر گروه مثال
بزند.
به مكانيسم عمل داروهای هر دسته
اشاره كند و برای هر گروه مثال
بزند.
كاربرد بالينی اين داروها را بيان كند.
عوارض ناخواسته داروهای ضد
انعقاد و فيبرينوليتيك را نام ببرد.
آنتی دوت داروهای ضد انعقاد
خوراكی و تزريقی و داروهای
فيبرينوليتيك را ذكر كند.
)1
)2
)3

)4

انواع ليپوپروتئينها و نقش
هركدام را در تنظيم چربی بيان
كند.
گروههای اصلی داروهای پائين
آورنده چربی خون را دسته بندی
كند و برای هر گروه مثال بزند.
به مكانيسم عمل داروها و محل
اصلی عمل آن ها اشاره نمايد و
مثالهای داروئی برای هر يك
ذكر كند.
كاربرد بالينی ،عوارض
ناخواسته و سميتهای داروهای

ٍیذئَ
سخٌراًی

پرٍشکتَر

هببحثِ

کبهپیَتر

اهتحبى تئَری

هطبلعِ هٌببع

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

ٍایت برد

ٍیذئَ
سخٌراًی

پرٍشکتَر

هببحثِ

کبهپیَتر
ٍایت برد

اهتحبى تئَری

هطبلعِ هٌببع

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

پائين آورنده چربی خون را شرح
دهد.

)1
)2
)3
16

کسب دانش درباره کليات سيستم
اعصاب مرکزی.

17

کسب دانش درباره داروهای
ضد سايکوز و داروهای ضد
مانيا.

)4
)5

)1
)2
)3
)4

)5
)6

)7

کليات سامانه های مغز را
توضيح دهد.
انواع سلولهای موجود در مغز
را نام ببرد.
ناقل های عصبی و اصول کلی
تخريب آنها را توضيح
سنتز و ِ
دهد.
تعديل کننده عصبی ،هورمون
عصبی و اصول کنترل عصبی
را شرح دهد.
گيرنده ،سيناپس و کار کرد کلی
سيستم انتقال عصبی را توضيح
دهد.

دسته بندی انواع پسيکوز و اختالالت
دو قطبی و مانيا را به اختصار نام
ببرد.
فرضيه دوپامينی در سايکوز را
توضيح دهد.
دسته بندی داروهای ضد سايکوز (
داروهای قديمی و نسلهای جديد ضد
سايکوز) را نام ببرد.
دخالت مسير های سروتونرژيک را
در سايکوز را توضيح دهد و
داروهای موثر از طريق اين مسير ها
را نام ببرد.
فارماکودينامی هر دسته دارويی را
بيان کند.
ويژگی های فارماکوکينتيکی هر دسته
دارويی ودر صورت لزوم يک
داروی خاص از يک دسته را ذکر
کند.
تداخل دارويی هر دارو با ساير
داروهای ضد سايکوز و با داروهای

ٍیذئَ
سخٌراًی

پرٍشکتَر

هببحثِ

کبهپیَتر

اهتحبى تئَری

هطبلعِ هٌببع

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

ٍایت برد

ٍیذئَ

اهتحبى تئَری

سخٌراًی

پرٍشکتَر

هیبى دٍرُ ٍ

هببحثِ

کبهپیَتر
ٍایت برد

هطبلعِ هٌببع

پبیبى دٍرُ

ديگر را توضِ ح دهد.
 )8عوارض جانبی داروهای ضد
سايکوز را با تاکيد بر عوارض خارج
هرمی نام ببرد.
 )9عاليم مسموميت با داروهای ضد
سايکوز و اقدامات اوليه درمانی را
بيان کند.
 )10موارد مصرف بالينی داروهای ضد
سايکوز را توضيح دهد.
 )11انواع داروهای موثر در مانيا (
تثببت کننده های خلق) را دسته بندی
ِ
نمايد.
 )12مکانيسم اثر ليتيوم ،کينتيک ،عوارض
جانبی  ،مسموميت ،اهميت تداخل
دارويی ،اهميت پنجره درمانی
کوچک در تجويز دارو  ،کنترل
بيماری و اهميت کنترل غلظت خونی
با اين دارو را شرح دهد.
 )13کاربام آزپين ،سديم والپروات ،کلون
آزپام و دارو های مطرح در درمان
مانيا يا جايگزينی آنها با ليتيوم و
عوارض جانبی انها را نام ببرد.
)1
)2
)3
18

کسب دانش درباره داروهای
ضد افسردگی.

)4
)5
)6

انواع افسردگی را به اختصار
ذکر کند.
نظريه آمين های بيوژن در
افسردگی را به اختصار توضِ ح
دهد.
دسته بندی انواع افسردگی را به
اختصار (براساس (DSMD IV
بيان کند.
داروهای ضد افسردگی ( داروهای
قديمی و نسلهای جديد ضد
افسردگی ها) را دسته بندی نمايد.
دخالت مسير های سروتونرژيک
را در اقسردگی و داروهايی را که
از اين طريق موثرند نام ببرد.
فارماکودينامی هر دسته دارويی را

ٍیذئَ
سخٌراًی

پرٍشکتَر

هببحثِ

کبهپیَتر
ٍایت برد

اهتحبى تئَری

هطبلعِ هٌببع

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

تشريح کند.
 )7ويژگی های فارماکوکينتيک هر
دسته دارويی ودر صورت لزوم
يک داروی خاص از يک دسته را
شرح دهد.
 )8تداخل دارويی هر دارو با ساير
داروهای ضد افسردگی و دارو
های ديگررا ذکر کند.
 )9عوارض جانبی داروهای ضد
افسردگی را بيان کند.
 )10عاليم مسموميت با داروهای ضد
افسردگی و اقدامات اوليه درمانی
را توضِ ح ده.
 )11موارد مصرف بالينی داروهای
ضد افسردگی را توضِ ح دهد.
 )12دانشجو بايد بتواند بر اساس درک
مطالب ذکر شده از هر دسته
دارويی  ،داروی مناسب را برای
سالمند  ،بيمار کليوی ،کبدی و قلبی
تشخيص دهد.

ضوبرُ

تبریخ

جلسِ

جلسِ

اّذاف هیبًی (رئَض هطبلب)

اّذاف ٍیصُ (بر اسبض سِ حیطِ اّذاف آهَزضی :
ضٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حرکتی)

رٍش یبددّی



یبدگیری

-1علل قلبی ٍ غیر قلبی طپص قلب را بذاًذ

آهَزضی

ٍزهبى

ٍیذئَ

-2قبدر بِ ضرح دادى خصَصیبت اًَاع طپص
3

هَاد ٍ ٍسبیل

تبریخ جلسِ

تکبلیف داًطجَ

بررسی بیوبر بب ضکبیت طپص

قلب بذخین ٍ خَش خین قلبی ببضذ

سخٌراًی

پرٍشکتَر

قلب

-3رٍضْبی پبراکلیٌیک را در در بررسی طپص

هببحثِ

کبهپیَتر

قلب تَضیح دّذ

ًحَُارزضیببی
ٍدرصذ آى

اهتحبى تئَری

هطبلعِ هٌببع

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

ٍایت برد

-1عَاهل ایجبد سٌکَپ قلبی ٍ غیر قلبی را
بذاًذ
4

بررسی بیوبر بب ضکبیت
سٌکَپ

-2رٍضْبی افتراق سٌکَپ قلبی را از غیر قلبی
ضرح دّذ
-3قبدر بِ تَضیح اًَاع گًَبگَى سٌکَپ قلبی
ببضذ

ٍیذئَ

اهتحبى تئَری

سخٌراًی

پرٍشکتَر

هیبى دٍرُ ٍ

هببحثِ

کبهپیَتر

هطبلعِ هٌببع

پبیبى دٍرُ

ٍایت برد
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