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 بنام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده داروسازی

   

 پرستاریدانشجویان  مخاطبان:سم شناسی –فارماکولوژی عنوان درس:

 :دروس پیش نیاز   واحد نظری 1تعداد و نوع واحد:

سم  واحد نیم) کیانی( دکتر فارماکولوژی واحد نیممدرس: دکتر حسین زاده) 8 -11یک شنبه هازمان ارائه درس:

 ( شناسی

 )استاد مربوطه: دکتر حسین زاده(

 

 

 هدف کلی درس:

 کلیاتی در خصوص علم فارماکولوژی و دسته های مختلف دارویی کمک به فراگیری 

 اهداف کلی جلسات:

 کینامیفارماکود -با کلیات فارماکولوژیانیدانشجو ییآشنا -1

 کینتیکاکومفار -یفارماکولوژ اتیبا کل انیدانشجو ییآشنا2

 شوند یکنترل فشار خون استفاده م یکه برا ییبا داروها انیدانشجو ییآشنا -3

 روند یبه کار م لیپدمی دیس و  ابتید یماریدرمان ب یکه برا ییبا داروها انیدانشجو ییآشنا -4

 اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 دینامیکاکومفار -یفارماکولوژ اتیبا کل انیدانشجو ییآشنا -جلسه اول 

 د.علمفارماكولوژیراتعریفكن -1

 .فیزیولوژیكرابیانكندو  آنتاگونیستتفاوتآنتاگونیستهایفارماكولوژیك،شیمیایي ‚اصطالحاتآگونیست -2

 .چگونگیتداخلداروهابارسپتورهاوبروزبهنسبتپاسخداروهاراتعریفكند-2

 برده و اهمیت آن را شرح دهد.  منحنیهایمقدارپاسخوكاربردراآنهانام  -3

 .راتعریفكندIntrinsic ActivityوAffinityاصطالحات -4

 .راشرحدهد(ED50, potency, efficacy)معیارهایمقایسهكمیداروها-5

 ضریب در مانی داروها را تعریف کند.-6

 ماهیت رسپتورها را به عنوان اهداف داروها شرح دهد.  -7

 

 

 کینتیاکوکمفار -یفارماکولوژ اتیبا کل انیدانشجو ییآشناجلسه دوم : 

 .را تعریف كند فارماکوکینتیک علم  .1
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 فرایند جذب داروها را شرح دهد. .2

 مفهوم پنجره در مانی را بیان کند.  .3

 مفهوم کلی انتشار دارو ها در بدن  و مراحل مختلف آن را توضیح دهد.  .4

  .آن را شرح دهد تیمنحني هاي مقدارپاسخ و كاربرد راآنها نام برده و اهم .5

 اهمیت متابولیسم داروها را در بدن شرح دهد.  .6

 فازهای مختلف متابولیسم را بداند. .7

 راههای اصلی دفع داروها از بدن را بداند.  .8

 

 

 جلسه سوم: 

 

 داروهایی که برای کنترل فشار خون استفاده می شوند آشنایی دانشجویان با هدف کلی:

 دانشجو قادر باشد: انیدر پا

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

  .هیپرتانسیونراتعریفكند .1

 .شریاني را طبقه بندي كند داروهایضدفشارخونباالی .2

 .از هر گروه داروهاي ضد فشار خون حداقل یك دارو را به عنوان سر گروه نام ببرد .3

 .مكانیسم عمل هر کدام از گروه هاي دارویي ضد فشار خون را بیان كند .4

 .هر كدام از گروه هاي دارویي ضد فشار خون را به اختصار توصیف كندكارآیي  .5

 .عوارض هر كدام از گروه هاي دارویي ضد فشار خون را بیان کند .6

 موارد منع مصرف هر كدام از گروه هاي دارویي ضد فشار خون را بیان كند. .7

 جلسه چهارم

 به کار می روند. لیپدمیدیس و  درمان بیماری دیابتداروهایی که برای آشنایی دانشجویان با 

 دانشجو قادر باشد: انیدر پا

 .انواع مختلف دیابت را توضیح داده، خصوصیات هر نوع را بیان نماید .1

نحوه تزریق، زمان شروع اثر و طول اثر آن ها را بیان و  فرآورده هاي مختلف انسولین را شرح دهد .2

 .كند

 .عوارض جانبي انسولین را شرح دهد .3

 .داروهاي ضد قند خون خوراكي را نام ببرددسته هاي  .4

هر كدام از دسته هاي داروهاي ضد قند خوراكي را ، منع مصرف و عوارض جانبی موارد مصرف  .5

 .شرح دهد

 موارد منع مصرف هر یک از دسته هاي داروهاي ضد قند خوراكي را بیان نماید. .6

 را بداند.  سیاترو اسکلرو ز یولوژیزیپاتوف .7
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 دهد. حیعمل آنها را   توض سمیشوند و مکان یاستفاده م  یدمیپیل سیمهم که در د ییدارو یها دسته .8

 هاي موجود در دسته هاي مختلف را نام ببرد. دارو .9

 دهد         حیرا توض یدمیپیسلیمورد استفاده در د  یو دفع داروها سمیمتابول عیتوز جذب .11

 را نام ببرد. یدمیپیل سیدر د جانبي مهم دسته هاي مختلف دارو هاي مورد استفاده عوارض .11

 

 منابع:

 

، سال 11یش اویر انتشارات ارجمند، فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ، ترجمه دکتر بیژن جهانگیری، -1

5112. 

 روش تدریس:

 بحث گروهی  -پرسش و پاسخ -سخنرانی

 های کمک آموزشی: رسانه

 برد، ویدئو پروژکتور وایت

 :یابیسنجش و ارز

 

 

 

 

 

 

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو:

واحد درسی رود که با توجه به اهمیت درس جهت هر چه بهتر برگزار شدن این  از دانشجویان محترم انتظار می

 به نکات زیر توجه نمایند:

 حضور منظم و دقیق در کالس -

 های داخل کالسی شرکت در فعالیت -

 رجوع به منابع معرفی شده -

 مطرح کردن سواالت جلسه قبل در ابتدای جلسه بعدی -

 در انتهای  هر جلسه از درس همان جلسه  کوئیز بعمل خواهد آمد. -        

 ساعت تاریخ نمره آزمونروش  آزمون

 کوئیز
تشریحی و طرح 

 موارد بالینی
 پایان هر جلسه  1.5

 

 پایان ترم
سواالت تستی و 

 پاسخ کوتاه
 پایان ترم 8.5

 

 وسیله کمک آموزشی روش تدریس مدرس موضوع هر جلسه جلسه
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 اتیبا کل انیدانشجو ییآشنا 1

کینامیفارماکود -یفارماکولوژ  

سخنرانی، پرسش و پاسخ ، بحث  دکتر حسین زاده

 گروهی

 ویدئو پروژکتور، وایت برد،

 اتیبا کل انیدانشجو ییآشنا 5

کینتیکفارماکو -یفارماکولوژ  

بحث  سخنرانی، پرسش و پاسخ ، دکتر حسین زاده

 گروهی

 ویدئو پروژکتور، وایت برد،

که  ییبا داروها انیدانشجو ییآشنا 1

کنترل فشار خون استفاده  یبرا

شوند یم  

سخنرانی، پرسش و پاسخ ، بحث  دکتر حسین زاده 

 گروهی

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، 

که  ییبا داروها انیدانشجو ییآشنا 4

و  ابتید یماریدرمان ب یبرا

روند یبه کار م دیس لیپیدمی   

سخنرانی، پرسش و پاسخ ، بحث  دکتر حسین زاده

 گروهی

 ویدئو پروژکتور، وایت برد،


