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 داروسازی ایحرفه دکترای هفتم ترم دانشجویان: مخاطبان                    1 داروییشیمی: درس عنوان

 آلی و فارماکولوژی شیمی: نیاز پیش درس    نظری واحد 3: واحد نوع و تعداد

 آبادیعلی علیرضا دکتر: مدرس         11-11ها : دوشنبهمشاوره ساعت      11-11ها ، سه شنبه8-11ها دوشنبه :درس ارائه زمان

دارویی و ساختار داروهای شیمیایی، آشنایی با رابطه بین دانشجویان با تاریخچه، کاربرد شیمیآشنایی  هدف کلی درس:

متابولیسم، و مکانیسم اثر)فارماکودینامیک( و همچنین رابطه ساختار شیمیایی با فارماکوکینتیک)جذب، توزیع، شیمیایی ساختار 

 طراحی دارو منطقی هایروشاتصال پروتئینی( و عوارض جانبی داروها، آشنایی با  دفع و

 اهداف کلی جلسات: 

 و آشنایی با ساختار داروها( SAR)تاریخچه،  مکانیسم اثر، سولفونامیدها -1

 ...( ،DHFRهای ها، مهارکننده)سولفونسولفونامیدها -1

 هاسیلینپنی -3

 های بتاالکتامازها و مهارکنندهمونوباکتامها، کارباپنم -1

 های نسل اول و دوم()مکانیسم اثر، سفالوسپورینهاسفالوسپورین -5

 های نسل سوم و چهارم()سفالوسپورینهاسفالوسپورین -1

 هاتتراسیکلین -7

 آمینوگلیکوزیدها -8

 هاماکرولیدها، آمفنیکل -9

 هالینکوزآمیدها، اکسازولیدینون -11

 ها و ...()نیتروآریلو ضد آمیب داروهای ضد انگل، ضد کرم -11

 داروهای ضد ماالریا -11

 داروهای ضد قارچ -13

 داروهای ضد ویروس -11

 داروهای ضد سل -15

 هاآنتی سپتیک -11

 ها )داروهای رادیولوژی و عوامل تشخیصی(رادیواپک -17

 (هاکننده)مقدمات، آلکیلهداروهای ضد سرطان -18

 (، ...اینترکالیتورها، ها)آنتی متابولیتداروهای ضد سرطان -19

 (و عوامل متفرقه آلکالوئیدهای گیاهی)داروهای ضد سرطان -11
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 اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 اولجلسه 

 و آشنایی با ساختار داروها( SAR: سولفونامیدها)تاریخچه،  مکانیسم اثر، هدف کلی

 : اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 توضیح دهد.مکانیسم اثر سولفونامیدها را  -1-1

 ساختار سولفونامیدهای آنتی باکتریال را تشخیص دهد. -1-1

 رابطه ساختار با فعالیت آنتی باکتریال سولفونامیدها را توضیح دهد. -3-1

 طیف اثر سولفونامیدها را از روی ساختار توضیح دهد. -1-1

 رابطه ساختار با فارماکوکینتیک سولفونامیدها را توضیح دهد. -5-1

 رابطه ساختار با عوارض جانبی سولفونامیدها را توضیح دهد. -1-1

 مدوجلسه 

 ، ...(DHFRهای ها، مهارکنندهسولفونامیدها)سولفون: هدف کلی

 در پایان دانشجو قادر باشد.: اهداف ویژه

 ها را توضیح دهد.مکانیسم اثر سولفون -1-1

 ها را توضیح دهد. رابطه ساختار با فعالیت آنتی باکتریال سولفون -1-1

 تشخیص دهد. ی دی هیدروفوالت ردوکتاز راهاساختار مهارکننده -3-1

 های دی هیدروفوالت ردوکتاز را بیان کند.کاربرد مهارکننده -1-1

 مسوجلسه 

 هاسیلینپنی: هدف کلی
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 : اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 دهد.ها را توضیح مکانیسم اثر پنی سیلین  -1-3

 ها را توضیح دهد.رابطه ساختار با فعالیت آنتی باکتریال پنی سیلین -1-3

 دهد. حها را توضیعوامل موثر در پایداری پنی سیلین -3-3

 ها را توضیح دهد.پنی سیلین )جذب، طول اثر و ...(عوامل موثر در فارماکوکینتیک -1-3

 ها باشد.دانشجو قادر به نامگذاری پنی سیلین -5-3

 مچهارجلسه 

 های بتاالکتامازها و مهارکنندهها، مونوباکتامکارباپنم: هدف کلی

 : اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 ها را تشخیص دهد.ساختار کارباپنم -1-1

 ها را توضیح دهد.طیف اثر کارباپنممکانیسم و  -1-1

 ها را تشخیص دهد.ماساختار مونوباکت -3-1

 را توضیح دهد. هامکانیسم طیف اثر مونوباکتام -1-1

 را تشخیص دهد.بتا الکتاماز های ساختار مهارکننده -5-1

 را توضیح دهد.بتا الکتاماز  هایمهارکنندهطیف اثر مکانیسم و  -1-1

 مپنججلسه 

 هاسفالوسپورین: هدف کلی

 : اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 ها را توضیح دهد.مکانیسم اثر سفالوسپورین -1-5

 ها را توضیح دهد.ساختار با فعالیت آنتی باکتریال سفالوسپورینرابطه  -1-5
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 ها را توضیح دهد.عوامل موثر در پایداری سفالوسپورین -3-5

 ها را توضیح دهد.عوامل موثر در فارماکوکینتیک)جذب، طول اثر و ...( سفالوسپورین -1-5

 ها باشد.دانشجو قادر به نامگذاری سفالوسپورین -5-5

 مششجلسه 

 هاسفالوسپورین: هدف کلی

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 نسل مربوط به هر سفالوسپورین را تشخیص دهد. -1-1

 ها را توضیح دهد.رابطه ساختار با عوارض جانبی سفالوسپورین -1-1

 های مقاوم به بتا الکتاماز تشخیص دهد.سفالوسپورین -3-1

 مهفتجلسه  

 هاتتراسیکلین: هدف کلی

 :اهداف ویژه

  در پایان دانشجو قادر باشد.

 ها را توضیح دهد.مکانیسم اثر تتراسیکلین -1-7

 را توضیح دهد. هاتتراسیکلین رابطه ساختار با فعالیت آنتی باکتریال -1-7

 را توضیح دهد. هارابطه ساختار با عوارض جانبی تتراسیکلین -3-7

 را توضیح دهد. هافارماکوکینتیک)جذب، طول اثر و ...( تتراسیکلینعوامل موثر در  -1-7

 باشد. هادانشجو قادر به نامگذاری تتراسیکلین -5-7

 ها را توضیح دهد.عوامل موثر در پایداری تتراسیکلین -1-7

 ها را شرح دهد.های مقاومت به تتراسیکلینراه -7-7
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 مهشتجلسه 

 هاآمینوگلیکوزید: هدف کلی

 :ویژه اهداف

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 را توضیح دهد. هامکانیسم اثر آمینوگلیکوزید -1-8

 ها را توضیح دهد.آمینوگلیکوزید رابطه ساختار با فعالیت آنتی باکتریال -1-8

 ها را توضیح دهد.رابطه ساختار با عوارض جانبی آمینوگلیکوزید -3-8

 ها را توضیح دهد.طول اثر و ...( آمینوگلیکوزید عوامل موثر در فارماکوکینتیک)جذب، -1-8

 ها باشد.دانشجو قادر به نامگذاری آمینوگلیکوزید -5-8

 ها را توضیح دهد.عوامل موثر در پایداری آمینوگلیکوزید -1-8

 ها را شرح دهد.های مقاومت به آمینوگلیکوزیدراه -7-8

 همنجلسه 

 هاها، آمفنیکلماکرولید: هدف کلی

 :ویژه اهداف

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 را توضیح دهد. هاها و آمفنیکلماکرولید مکانیسم اثر  -1-9

 ها را توضیح دهد.ها و آمفنیکلماکرولید رابطه ساختار با فعالیت آنتی باکتریال -1-9

 ها را توضیح دهد.ها و آمفنیکلرابطه ساختار با عوارض جانبی ماکرولید -3-9

های رفع مشکالت فارماکوکینتیکی و روشها ها و آمفنیکلوثر در فارماکوکینتیک)جذب، طول اثر و ...( ماکرولیدعوامل م -1-9

 را توضیح دهد.آنها 

 ها باشد.دانشجو قادر به نامگذاری آمفنیکل -5-9
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 ها را توضیح دهد.عوامل موثر در پایداری ماکرولید -1-9

 ها را شرح دهد.آمفنیکل ها وهای مقاومت به ماکرولیدراه -7-9

 دهمجلسه 

 هالینکوزآمیدها، اکسازولیدینون: هدف کلی

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 را توضیح دهد. هالینکوزآمیدها و اکسازولیدینونمکانیسم اثر   -1-11

 را توضیح دهد. هالینکوزآمیدها و اکسازولیدینونرابطه ساختار با فعالیت آنتی باکتریال  -1-11

 ها را شرح دهد.های مقاومت به لینکوزآمیدها و اکسازولیدینونراه -3-11

 ها باشد.دانشجو قادر به نامگذاری  اکسازولیدینون -1-11

 های متابولیسم اکسازولیدینون ها را شرح دهد.راه -5-11

 دهمازیجلسه 

 ها و ...(: داروهای ضد انگل، ضد کرم و ضد آمیب)نیتروآریلهدف کلی

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 را توضیح دهد. ضد انگل، ضد کرم و ضد آمیبهر کدام از عوامل مکانیسم اثر   -1-11

 را توضیح دهد.داروهای مربوطه  ضد انگل، ضد کرم و ضد آمیبرابطه ساختار با فعالیت  -1-11

 های متابولیسم آنها را شرح دهد.راه -3-11

 طیف اثر هر کدام از داروهای مربوطه را با توجه به ساختار شیمیایی آنها شرح دهد. -1-11

 دهمزدواجلسه 

 ماالریا : داروهای ضدهدف کلی
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 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 را توضیح دهد.ماالریا ضدهر کدام از عوامل  مکانیسم اثر -1-11

 را توضیح دهد.داروهای مربوطه  ماالریاییضد رابطه ساختار با فعالیت  -1-11

 های متابولیسم آنها را شرح دهد.راه -3-11

 دهمسیزجلسه 

 قارچ: داروهای ضد هدف کلی

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 توضیح دهد.آنها با توجه به ساختار شیمیایی را  قارچضد داروهای  مکانیسم اثر  -1-13

 را توضیح دهد. قارچضد رابطه ساختار با فعالیت داروهای  -1-13

 را توضیح دهد. قارچضد رابطه ساختار با عوارض جانبی داروهای  -3-13

 دانشجو قادر به نامگذاری  داروهای ضد قارچ باشد. -1-13

 را با توجه به ساختار شیمیایی آنها شرح دهد. قارچطیف اثر هر کدام از داروهای ضد  -5-13

 مدهچهارجلسه 

 ویروس: داروهای ضد هدف کلی

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 توضیح دهد. آنهابا توجه به ساختار شیمیایی را  ویروسضد داروهای  مکانیسم اثر  -1-11

 را توضیح دهد. ضد ویروسرابطه ساختار با فعالیت داروهای  -1-11

 ویروس را با توجه به ساختار شیمیایی آنها شرح دهد.طیف اثر هر کدام از داروهای ضد  -3-11
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 انزدهمپجلسه  

 سل: داروهای ضد هدف کلی

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 توضیح دهد.را با توجه به ساختار شیمیایی آنها  سلضد داروهای  مکانیسم اثر -1-15

 دهد.را توضیح  رابطه ساختار با فعالیت داروهای ضد سل -1-15

 را توضیح دهد. سلضد رابطه ساختار با عوارض جانبی داروهای  -3-15

 دهمشانزجلسه 

 هاآنتی سپتیک: هدف کلی

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 ها را توضیح دهد.طیف اثر هر کدام از آنتی سپتیک -1-11

 ها را شرح دهد.کاربرد هر کدام از آنتی سپتیک -1-11

 دهمهفجلسه 

 هارادیواپک: هدف کلی

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 ساختار  داروهای رادیواپک را تشخیص دهد. -1-17

 مکانیسم مربوط به هر داروی رادیواپک را توضیح دهد. -1-17

 کاربرد هر یک از داروهای رادیواپک را شرح دهد. -3-17

 دهمهیججلسه 
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 داروهای ضد سرطان: هدف کلی

 :ویژهاهداف 

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 شرح دهد.با رسم شکل را  هاتشخیص داده و مکانیسم آن کننده راساختار داروهای آلکیله -1-18

 کننده را با توجه به ساختار تشخیص دهد.دسته دارویی مربوط به هر عامل آلکیله -1-18

 کاربرد هر کدام از داروهای مربوطه را شرح دهد. -3-18

 منوزدهجلسه 

 داروهای ضد سرطان: هدف کلی

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 ها را شرح دهد.را تشخیص داده و مکانیسم آنهای ضد سرطان و آنتی بیوتیک متابولیتساختار داروهای آنتی -1-19

 دسته دارویی مربوط به هر عامل را با توجه به ساختار تشخیص دهد. -1-19

 هر کدام از داروهای مربوطه را شرح دهد.کاربرد  -1-19

 مبیستجلسه 

 داروهای ضد سرطان: هدف کلی

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 هیستون داستیالز، پروتئازم و...(های مهارکنندههای تیروزین کیناز، متفرقه )مهارکنندهگیاهی و  ضد سرطانعوامل ساختار  -1-11

 ها را شرح دهد.آن را تشخیص داده و مکانیسم

 کاربرد هر کدام از داروهای مربوطه را شرح دهد. -1-11

 منابع:

1) Foye's principles of Medicinal Chemistry, Seventh edition, 2013. 
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2) Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, 

Twelfth edition, 2011. 

3) Burger's Medicinal Chemistry & Drug Discovery, Seventh edition, 2010. 

 روش تدریس:

 سخنرانی، پرسش و پاسخ

 های کمک آموزشی:رسانه

 ، ویدئو پروژکتوروایت بورد

 سنجش و ارزشیابی:

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

  اول هر جلسه درصد 11 وتشریحی کتبی کوئیز

  وسط ترم درصد 11 و تشریحی کتبی میانترم

  پایان ترم درصد 51 و تشریحی کتبی پایانترم

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو: 

 حضور به موقع و شرکت مرتب در کالس. -1

 رعایت نظم و همچنین شئونات اخالقی در کالس. -1

 آمادگی برای کوئیز در هر جلسه. -3

 جلسه. مباحث فارماکولوژی مربوط به هردر مورد داشتن پیش مطالعه  -1

 مطالعه منابع معرفی شده. -5
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 آبادیدکتر علیمدرس :                                                                      1دارویی شیمی بندیجدول زمان

 سرفصل روز تاریخ جلسه

 سولفونامیدها دوشنبه 19/7/95 1

 سولفونامیدها دوشنبه 11/7 2

 هاسیلینپنی سه شنبه 17/7 3

 های بتاالکتامازها و مهارکنندهها، مونوباکتامکارباپنم دوشنبه 3/8 4

 هاسفالوسپورین سه شنبه 1/8 5

 هاسفالوسپورین دوشنبه 11/8 6

 هاتتراسیکلین سه شنبه 11/8 7

 آمینوگلیکوزیدها دوشنبه 17/8 8

 هاماکرولیدها، آمفنیکل سه شنبه 18/8 9

 هالینکوزآمیدها، اکسازولیدینون دوشنبه 11/8 11

 داروهای ضد انگل، ضد کرم و ضد آمیب سه شنبه 15/8 11

 داروهای ضد ماالریا دوشنبه 1/9 12

 داروهای ضد قارچ سه شنبه 1/9 13

 داروهای ضد ویروس سه شنبه 9/9 14

 داروهای ضد سل دوشنبه 15/9 15

 هاآنتی سپتیک سه شنبه 11/9 16

 ها )داروهای رادیولوژی و عوامل تشخیصی(رادیواپک دوشنبه 11/9 17

 داروهای ضد سرطان سه شنبه 13/9 18

 داروهای ضد سرطان دوشنبه 19/9 19

 داروهای ضد سرطان سه شنبه 31/9 21

 

 

 

 

 

 


