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 داروسازی ایحرفه دکترای نهم ترم دانشجویان: مخاطبان                    3 داروییشیمی: درس عنوان

 2 دارویی شیمی: نیاز پیش درس    نظری واحد 3: واحد نوع و تعداد

 آبادیعلی علیرضا دکتر: مدرس      01-01ها دوشنبه :مشاوره ساعت     8-01ها ، چهارشنبه8-01 هاشنبهسه :درس ارائه زمان

 

 ساختار بین رابطه با آشنایی ،موثر بر سیستم عصبی مرکزی شیمیایی داروهای ساختار با دانشجویان آشنایی هدف کلی درس:

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

 داروها جانبی عوارض و( پروتئینی اتصال

 اهداف کلی جلسات: 

 سایکوز ضد داروهای -0

 سایکوز ضد داروهای -2

 سایکوز ضد داروهای -3

 سایکوز ضد داروهای -1

  پارکینسون ضد داروهای -5

 پارکینسون ضد داروهای -1

 صرع ضد داروهای -7

 صرع ضد داروهای -8

 صرع ضد داروهای -9

 سروتونرژیک سیستم بر مؤثر داروهای -01

 سروتونرژیک سیستم بر مؤثر داروهای -00

 اوپیوئیدها -02

 اوپیوئیدها -03

 اوپیوئیدها -01

 (PPIs و بالکرها H2) گوارشی داروهای -05

 استراز فسفودی های مهارکننده -01

 استراز فسفودی های هارکنندهم  -07

 اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 جلسه اول
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 سایکوز ضد داروهای :هدف کلی

 : اهداف ویژه

 .در پایان دانشجو قادر باشد

 سایکوتیک فنوتیازینی را شرح دهد.مکانیسم اثر داروهای آنتی -0-0

 را شرح دهد. هافنوتیازینرابطه ساختمان و اثر  -0-2

 ها را شرح دهد.عوارض جانبی فنوتیازینرابطه ساختمان و  -0-3

 دومجلسه 

 سایکوز ضد داروهای: هدف کلی

 : اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

  مقایسه کند.با هم سایکوتیک فنوتیازینی مختلف را از نظر پوتنسی و عوارض جانبی یداروهای آنت -2-0

 ها را شرح دهد.های متابولیسم فنوتیازینراه -2-2

 ومسجلسه 

 سایکوز ضد داروهای :هدف کلی

 

 : اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 را شرح دهد.ها پریدینو دی فنیل بوتیل پی هابوتیروفنونمکانیسم اثر  -3-0

 را شرح دهد. هاپریدینو دی فنیل بوتیل پی هابوتیروفنونرابطه ساختمان و اثر  -3-2

 را شرح دهد. هاپریدینو دی فنیل بوتیل پی هابوتیروفنونرابطه ساختمان و عوارض جانبی  -3-3

مختلف را از نظر پوتنسی و عوارض جانبی با هم  هاپریدینو دی فنیل بوتیل پی هابوتیروفنونسایکوتیک داروهای آنتی -3-1

 مقایسه کند. 

 را شرح دهد. هابوتیروفنونهای متابولیسم راه -3-5

 چهارمجلسه 
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 سایکوز ضد داروهای :هدف کلی

 : اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 .را شرح دهد های آتیپیکالسایکوتیکآنتیمکانیسم اثر  -1-0

 را شرح دهد. های آتیپیکالسایکوتیکآنتیرابطه ساختمان و اثر  -1-2

 را شرح دهد. های آتیپیکالسایکوتیکآنتیرابطه ساختمان و عوارض جانبی  -1-3

 مختلف را از نظر پوتنسی و عوارض جانبی با هم مقایسه کند.  های آتیپیکالسایکوتیکآنتیسایکوتیک داروهای آنتی -1-1

 را شرح دهد. های آتیپیکالسایکوتیکآنتیهای متابولیسم راه -1-5

 پنجمجلسه 

  پارکینسون ضد داروهای: هدف کلی

 : اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 .را شرح دهد  مولکول دوپامیناسترئوشیمی  -5-0

 های دوپامین( را شرح دهد.مکانیسم اثر هر کدام از داروهای ضدپارکینسون)آگونیست -5-2

 را شرح دهد.های دوپامین( )آگونیست داروهای ضدپارکینسونرابطه ساختمان و اثر  -5-2

 ششمجلسه 

  پارکینسون ضد داروهای: هدف کلی

 : اهداف ویژه

 قادر باشد. در پایان دانشجو

 ساختار به توجه با را( ... دکربوکسیالز، دوپا هایمهارکننده ،MAOIsمکانیسم اثر هر کدام از داروهای ضدپارکینسون) -1-0

 .دهد توضیح شیمیایی
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 .دهد شرح را( ... دکربوکسیالز، دوپا هایمهارکننده ،MAOIs) ضدپارکینسون داروهای اثر و ساختمان رابطه -1-2

 هفتمجلسه 

 صرع ضد داروهای: هدف کلی

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 مسیرهای دخیل در مکانیسم داروهای ضدصرع را شرح دهد. -7-0

 .دهد توضیح شیمیایی ساختار به توجه با را ها( ها، باربیتورتهیدانتوئین)اورئیدی صرعضد داروهای از کدام هر اثر مکانیسم -7-2

 .دهد شرح را ها( ها، باربیتورت)هیدانتوئیناورئیدی ضدصرع داروهای اثر و ساختمان رابطه -7-3

 کاربرد مقایسه کند. نظر از راها( ها، باربیتورت)هیدانتوئیناورئیدی صرع ضد داروهای -7-1

  را شرح دهد. ها( ها، باربیتورت)هیدانتوئیناورئیدی داروهای ضدصرعهرکدام های متابولیسمی راه -7-1

 هشتمجلسه 

 صرع ضد داروهای: هدف کلی

 : اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

را با توجه به  ( سوکسینیمیدها ،هالیدین دیونها، اکسازوایمینواستیلبن)اورئیدی مکانیسم اثر هر کدام از داروهای ضدصرع -8-0

 ساختار شیمیایی توضیح دهد.

 را شرح دهد. (سوکسینیمیدها ،هاها، اکسازولیدین دیون)ایمینواستیلبناورئیدی رابطه ساختمان و اثر داروهای ضدصرع -8-2

 کاربرد مقایسه کند. را از نظر (سوکسینیمیدها، هاها، اکسازولیدین دیون)ایمینواستیلبناورئیدیداروهای ضد صرع  -8-3

را شرح ، سوکسینیمیدها( هاها، اکسازولیدین دیون)ایمینواستیلبناورئیدی داروهای ضدصرعهای متابولیسمی هرکدام راه -8-1

  دهد. 

 نهمجلسه 

 صرع ضد داروهای  :هدف کلی
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 : اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

را با توجه به ساختار شیمیایی  ن، الموترژین، لوتیراستام، ...()گاباپنتینسل دوم مکانیسم اثر هر کدام از داروهای ضدصرع -9-0

 توضیح دهد.

 را شرح دهد. )گاباپنتین، الموترژین، لوتیراستام، ...(نسل دوم رابطه ساختمان و اثر داروهای ضدصرع -9-2

 کاربرد مقایسه کند. از نظررا  )گاباپنتین، الموترژین، لوتیراستام، ...(دوم نسلداروهای ضد صرع  -9-3

 را شرح دهد.   )گاباپنتین، الموترژین، لوتیراستام، ...(نسل دوم داروهای ضدصرعاز های متابولیسمی هرکدام راه -9-1

  

 دهمجلسه 

 سروتونرژیک سیستم بر مؤثر داروهای: هدف کلی

 : اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 صبی شرح دهد.در سیستم عو رسپتورهای سیستم سروتونرزیک را نقش سروتونین  -0-01

   آنها را بیان کند. بطه ساختمان و اثربشناسد و راHT2-5  و HT1-5 داروهای مؤثر بر رسپتورهای  -2-01

 

 دهمیازجلسه 

 سروتونرژیک سیستم بر مؤثر داروهای: هدف کلی

 : اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

  بشناسد و رابطه ساختمان و اثر آنها را بیان کند. HT4-5 و  HT3-5 داروهای مؤثر بر رسپتورهای  -0-00

 زدهمدواجلسه 

 اوپیوئیدها: هدف کلی
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 : ویژه اهداف

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 رهای اوپیوئیدی را شرح دهد.وسپتانواع ر -0-02

 ها را شرح دهد.اوپیوئید مکانیسم اثر -2-02

 .را شرح دهد هافنانترن رابطه ساختمان و اثر -3-02

 اوپیوئیدهای فنانترنی را از نظر عوارض جانبی مقایسه کند. -1-02

 فنانترنی را از نظر پوتنسی مقایسه کند.اوپیوئیدهای  -5-02

 مسیزدهجلسه 

 اوپیوئیدها :هدف کلی

 : اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 .را شرح دهدها و بنزومورفانها مورفینان رابطه ساختمان و اثر -0-03

 کند. را از نظر عوارض جانبی مقایسهها و بنزومورفاناوپیوئیدهای مورفینانی  -2-03

 را از نظر پوتنسی مقایسه کند.ها و مورفیناناوپیوئیدهای مورفینانی  -3-03

 مچهاردهجلسه 

 اوپیوئیدها: هدف کلی

 : اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 .را شرح دهد هاپریدینآنیلیدوپی رابطه ساختمان و اثر -0-01

 مقایسه کند. ینتیکخواص فارماکوکرا از نظر ها پریدینآنیلیدوپی -2-01

 .ی را با رسپتور مربوطه شرح دهدپیوئیداوساختارهای مختلف نحوه برهمکنش  -3-01
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 مپانزدهجلسه 

 (PPIs و بالکرها H2) گوارشی داروهای: هدف کلی

 : اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 را توضیح دهد. PPIs و بالکرها H2و کاربرد  مکانیسم اثر -0-05

 را شرح دهد. PPIs و بالکرها H2 رابطه ساختمان و اثر -2-05

 را شرح دهد. PPIs و بالکر داروهای H2های متابولیسمی هرکدام از راه -3-05

 مدهشانز جلسه

 ثر بر سیستم آدنوزینیو داروهای مو استراز فسفودی هایمهارکننده: هدف کلی

 : اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 فسفودی استراز را بیان کند.نقش آنزیم  -0-01

 را توضیح دهد. IVو  III استراز فسفودی هایمهارکنندهو کاربرد  مکانیسم اثر -2-01

 را شرح دهد. IVو  III استراز فسفودی هایمهارکننده رابطه ساختمان و اثر -2-01

 را شرح دهد. IVو  III استراز فسفودی مهارکنندههای متابولیسمی هرکدام از داروهای راه -3-01

 

 مهفدهجلسه 

 و داروهای موثر بر سیستم آدنوزینی استراز فسفودی هایمهارکننده: هدف کلی

 : اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 را توضیح دهد.های غیراختصاصی فسفودی استراز مهارکنندهو  V استراز فسفودی هایمهارکنندهو کاربرد  مکانیسم اثر -0-07
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 را شرح دهد.های غیراختصاصی فسفودی استراز مهارکنندهو  V استراز فسفودی هایمهارکننده رابطه ساختمان و اثر -2-07

را شرح های غیراختصاصی فسفودی استراز و مهارکننده استراز فسفودی مهارکنندههای متابولیسمی هرکدام از داروهای راه -3-07

 دهد.

 

 :منابع

1) Foye's principles of Medicinal Chemistry, Seventh edition, 2013. 

2) Wison and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, 

Twelfth edition, 2011. 

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

 :تدریس روش

 پاسخ و پرسش سخنرانی،

 :آموزشی کمک هایرسانه

 وایت بورد

 :ارزشیابی و شسنج

 ساعت تاریخ نمره زمونآروش  آزمون

  جلسه هر اول درصد 01 وتشریحی کتبی کوئیز

  ترم وسط درصد 11 و تشریحی کتبی میانترم

  ترم پایان درصد 51 و تشریحی کتبی پایانترم

 

 

 :دانشجو از انتظارات و درس مقررات 

 .کالس در مرتب شرکت و موقع به حضور -0

 اخالقی در کالس.شئونات ایت نظم و همچنین عر -2

 آمادگی برای کوئیز در هر جلسه. -3

 .مباحث فارماکولوژی مربوط به هر جلسهدر مورد  پیش مطالعهداشتن  -1

 منابع معرفی شده.مطالعه  -5
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 آبادیعلی دکتر: مدرس                                                                                                 3 دارویی شیمی درس طرح

 سرفصل روز تاریخ جلسه

 سایکوز ضد داروهای شنبهسه 23/1 1

 سایکوز ضد داروهای چهارشنبه 21/1 2

 سایکوز ضد داروهای چهارشنبه 30/1 3

 سایکوز ضد داروهای شنبهسه 1/7 4

 پارکینسون ضد داروهای چهارشنبه 7/7 5

 پارکینسون ضد داروهای شنبهسه 03/7 6

 صرع ضد داروهای چهارشنبه 01/7 7

 صرع ضد داروهای شنبهسه 27/7 8

 صرع ضد داروهای چهارشنبه 28/7 9

 سروتونرژیک سیستم بر مؤثر داروهای شنبهسه 1/8 10

 سروتونرژیک سیستم بر مؤثر داروهای چهارشنبه 5/8 11

 اوپیوئیدها شنبهسه 00/8 12

 اوپیوئیدها چهارشنبه 02/8 13

 اوپیوئیدها شنبهسه 08/8 14

 (PPIs و بالکرها H2) گوارشی داروهای چهارشنبه 09/8 15

 استراز فسفودی هایمهارکننده شنبهسه 25/8 16

 استراز فسفودی هایمهارکننده چهارشنبه 21/8 17

 


