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 داروسازي اي حرفه دکتراي تمهف ترم دانشجویان: مخاطبان     نظري-1 شهري داروخانه کارآموزي: درس عنوان

 فارماکولوژي: نیاز پیش درس                                            نظري واحد 2: واحد نوع و تعداد

                                  هادوشنبه 12-11  :مشاوره ساعت                                        8-12ها چهارشنبه  :درس ارائه زمان

 (واحد 1) آبادي علی علیرضا دکتر: مدرس 
 

اعصاب از قبیل داروهاي ضدسایکوز،  داروهاي مختلف گروهاي با دانشجویان آشنایی :درس کلی هدف

اشکال دارویی، اسامی تجاري،  ضدآلزایمر و ...،ضدافسردگی، ضدصرع، ضداضطراب، ضدپارکینسون، 

 .ها آن جانبی عوارض و احتیاط موارد ها،اندیکاسیون

 :جلسات کلی اهداف

 تیپیکال داروهاي ضدسایکوز -1

 تیپیکالآ داروهاي ضدسایکوز -2

 هاي مونوآمین اکسیدازاي و مهارکنندهداروهاي ضدافسردگی سه حلقه -3

 SNERIو  SNRIو  SSRI داروهاي ضدافسردگی -1

  داروهاي ضدصرع -5

 داروهاي ضداضطراب، آرامبخش و خواب آور -6

 داروهاي ضد پارکینسون -7

 داروهاي ضدآلزایمر و ضد مالتیپل اسکلروزیس -8

 کننده عضالنی، ضدمیاستنی گراویس و کاهش دهنده اشتهاء با اثر مرکزيداروهاي شل -9

 داروهاي تنفسی -11
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 جلسه هر کلی اهداف تفکیک به رفتاري ویژه اهداف

 اول جلسه

 تیپیکال داروهاي ضدسایکوز :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 .ببرد نام تجاري و ژنریک نام با راو اشکال آنها تیپیکال  ضدسایکوز داروهاي انواع -1-1

 .دهد شرح راتیپیکال  داروهاي ضدسایکوز هاياندیکاسیون -1-2

 .دهد شرح راتیپیکال  داروهاي ضدسایکوز جانبی عوارض -1-3

 .بداند را الزم دارودرمانی هاي توصیه -1-1

 دوم جلسه

 داروهاي ضدسایکوز آتیپیکال :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 .ببرد نام تجاري و ژنریک نام با راآتیپیکال و اشکال آنها  ضدسایکوز داروهاي انواع -2-1

 .دهد شرح راآتیپیکال  داروهاي ضدسایکوز هاياندیکاسیون -2-2

 .دهد شرح راآتیپیکال  داروهاي ضدسایکوز جانبی عوارض -2-3

 .بداند را الزم دارودرمانی هاي توصیه -2-1

 سوم جلسه

 هاي مونوآمین اکسیدازاي و مهارکنندهداروهاي ضدافسردگی سه حلقه :کلی هدف

 :ویژه اهداف
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 .باشد قادر دانشجو پایان در

 و ژنریک نام با راو اشکال آنها هاي مونوآمین اکسیداز اي و مهارکنندهضدافسردگی سه حلقه داروهاي انواع -3-1

 .ببرد نام تجاري

 .دهد شرح راهاي مونوآمین اکسیداز اي و مهارکنندهضدافسردگی سه حلقهداروهاي  هاياندیکاسیون -3-2

 .دهد شرح راهاي مونوآمین اکسیداز اي و مهارکنندهضدافسردگی سه حلقه داروهاي جانبی عوارض -3-3

 .بداند را الزم دارودرمانی هاي توصیه -3-1

 چهارم جلسه

 SNERIو  SSRI ،SNRI داروهاي ضدافسردگی :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 .ببرد نام تجاري و ژنریک نام با راو اشکال آنها  SNERIو  SSRI ،SNRIضدافسردگی  داروهاي انواع -1-1

 .دهد شرح را SNERIو  SSRI ،SNRIداروهاي ضدافسردگی  هاياندیکاسیون -1-2

 .دهد شرح را SNERIو  SSRI ،SNRIضدافسردگی  داروهاي جانبی عوارض -1-3

 .بداند را الزم دارودرمانی هاي توصیه -1-1

 پنجم جلسه

 داروهاي ضدصرع  :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 .ببرد نام تجاري و ژنریک نام با راو اشکال آنها  دصرعض داروهاي انواع -5-1

 .دهد شرح را داروهاي ضدصرع هاياندیکاسیون -5-2
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 .دهد شرح را ضدصرع داروهاي جانبی عوارض -5-3

 .بداند را الزم دارودرمانی هاي توصیه -5-1

 مجلسه شش

 داروهاي ضداضطراب، آرامبخش و خواب آور :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 .ببرد نام تجاري و ژنریک نام با راو اشکال آنها  ضداضطراب، آرامبخش و خواب آور داروهاي انواع -6-1

 .دهد شرح را داروهاي ضداضطراب، آرامبخش و خواب آور هاياندیکاسیون -6-2

 .دهد شرح راضداضطراب، آرامبخش و خواب آور  داروهاي جانبی عوارض -6-3

 .بداند را الزم دارودرمانی هاي توصیه -6-1

 تمهفجلسه 

 داروهاي ضدپارکینسون :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 .ببرد نام تجاري و ژنریک نام با راضدپارکینسون و اشکال آنها  داروهاي انواع -7-1

 .دهد شرح را ضدپارکینسون هاياندیکاسیون -7-2

 .دهد شرح را ضدپارکینسون داروهاي جانبی عوارض -7-3

 .بداند را الزم دارودرمانی هاي توصیه -7-1

 مهشتجلسه 
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 داروهاي ضدآلزایمر و ضد مالتیپل اسکلروزیس :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 .ببرد نام تجاري و ژنریک نام با راو اشکال آنها داروهاي ضدآلزایمر و ضد مالتیپل اسکلروزیس  انواع -8-1

 .دهد شرح را داروهاي ضدآلزایمر و ضد مالتیپل اسکلروزیس هاياندیکاسیون -8-2

 .دهد شرح را ضدآلزایمر و ضد مالتیپل اسکلروزیس داروهاي جانبی عوارض -8-3

 .بداند را الزم دارودرمانی هاي توصیه -8-1

 مهنجلسه 

 کننده عضالنی، ضدمیاستنی گراویس و کاهش دهنده اشتهاء با اثر مرکزيداروهاي شل :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 راو اشکال آنها  کننده عضالنی، ضدمیاستنی گراویس و کاهش دهنده اشتهاء با اثر مرکزيداروهاي شل انواع -9-1

 .ببرد نام تجاري و ژنریک نام با

 را کننده عضالنی، ضدمیاستنی گراویس و کاهش دهنده اشتهاء با اثر مرکزيداروهاي شل هاياندیکاسیون -9-2

 .دهد شرح

 را کننده عضالنی، ضدمیاستنی گراویس و کاهش دهنده اشتهاء با اثر مرکزيداروهاي شل جانبی عوارض -9-3

 .دهد شرح

 .بداند را الزم دارودرمانی هاي توصیه -9-1

 مدهجلسه 
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 داروهاي تنفسی :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 .ببرد نام تجاري و ژنریک نام با راو اشکال آنها  داروهاي تنفسی انواع -11-1

 .دهد شرح را داروهاي تنفسی هاياندیکاسیون -11-2

 .دهد شرح را داروهاي تنفسی جانبی عوارض -11-3

 .بداند را الزم دارودرمانی هاي توصیه -11-1

 

 :منابع

1. Drug information handbook with international trade named index, APHA, 2014. 

2.Up to date software, 2015. 

3.AHFS, 2014. 

4.Martindale, 2014. 

 سخنرانی :تدریس روش

 ، پاورپوینتبورد وایت :آموزشی کمک وسایل

سهم از نمره کل  روش آزمون

 )برحسب درصد( 

 ساعت تاریخ 

   درصد 5 کتبی  کوئیز

   درصد 11 - ترم میان

   درصد 55 کتبی ترم پایان

حضور فعال در 

 کالس

- -   
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 دکتر علی آبادي –تئوري           مدرس: دکتر محمدي فرانی  1طرح درس کارآموزي داروخانه 

 سرفصل ایام هفته تاریخ جلسه

 هابیوتیکآنتی   1

 هابیوتیکآنتی   2

 هابیوتیکآنتی   3

 هابیوتیکآنتی   4

 داروهاي قلبی عروقی   5

 داروهاي قلبی عروقی   6

 داروهاي قلبی عروقی   7

 تیپیکالداروهاي ضدسایکوز    8

 تیپیکالداروهاي ضدسایکوز آ   9

 هاي مونوآمین اکسیدازمهارکنندهاي و داروهاي ضدافسردگی سه حلقه   11

 SNERIو  SNRIو  SSRIداروهاي ضدافسردگی    11

 داروهاي ضدصرع     12

 داروهاي ضداضطراب، آرامبخش و خواب آور   13

 داروهاي ضد پارکینسون   14

 داروهاي ضدآلزایمر و ضد مالتیپل اسکلروزیس   15

 گراویس و کاهش دهنده اشتهاء با اثر مرکزيکننده عضالنی، ضدمیاستنی داروهاي شل   16

 داروهاي تنفسی    17

 

 ه: دانشکد EDOنام و امضا مسئول                    :گروه مدیر امضاي و نام                       : مدرس امضاي و نام

 :ارسال تاریخ                                  : ارسال تاریخ                                 : تحویل تاریخ

 

 

 

 


