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شتی و ردمانی گیالنمعاونت آمىسشی   دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 مرکز مطالعات و تىسعو آمىسش علىم زپشکی

 آمىسش الکتزونیک

 
 

 فبرهبکَلَصی گزٍُ آهَسضی: اصَل پبیِ فبرهبکَلَصی :/کبرگبُ/دٍرُػٌَاى درس

 پشضکی ًی:داًطکذُ/ هزکش آهَسضی درهب ٍاحذ 1 تؼذاد ٍاحذ/سبػت: )بزای درس(

 سبػت 17 :/ کبرگبُ/دٍرُهذت سهبى ارائِ درس ًفز 74 تؼذاد گزٍُ ّذف:

دکتزای  :گزٍُ ّذف  رضتِ  ٍ هقطغ تحصیلی

 حزفِ ای پشضکی
 1400هْز  سهبى ضزٍع:

 هطخصبت استبد هسؤٍل:

 رتبِ ًبم خبًَادگی ًبم
ضوبرُ 

 توبس
 آدرس ایویل تلفي ّوزاُ

 dr.n.ahangar@gmail.com 09123023486  داًطیبر آٌّگز ًؼوت الِ

 طخصبت استبداى/هذرسبى ّوکبر:ه

 رتبِ ًبم خبًَادگی ًبم
ضوبرُ 

 توبس
 آدرس ایویل تلفي ّوزاُ

 dr.n.ahangar@gmail.com 09123023486  داًطیبر آٌّگز ًؼوت الِ

      

      

 

 

  الکتزونیک دورهطرح 
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 مؼرفي ي اَذاف درس

 

 رد درس بىًیسیذ.كلمٍ در مً 300تا  250. مؼرفي مختصري در حذيد 1
 

فبرهبکَلَصی ػلن بزرسی تبثیز تذاخل ػول بیي تزکیببت بب اجشای هختلف یک سیستن بیَلَصیک است. فبرهبکَلَصی پشضکی بِ 

ًقص ٍ استفبدُ دارٍّب در پیطگیزی، تطخیص ٍ درهبى بیوبریْب هی پزداسد. ضبخِ ّبی اصلی ٍ هْن فبرهبکَلَصی ػببرتٌذ اس 

ّز کذام اس ایي ضبخِ ّبی هْن در ایي درس بِ تفصیل تذریس خَاّذ ضذ. یکی اس بکَدیٌبهیک. فبرهبکَکیٌتیک ٍ فبره

هْوتزیي هببحث فبرهبکَلَصی، آضٌبیی بب اجشای هْن ٍ چگًَگی اثز بخطی دارٍّب در سیستن ػصبی خَدهختبر است کِ ایي 

 هبحث ًیش بب جشییبت هَرد بحث ٍ بزرسی قزار خَاّذ گزفت.

 

 

 

 /كارگاٌ/ديرٌ:رساَذاف كلي د

س  -1  آشنایی با علم افرماکىلىژی  اعم اس اتریخچو ، دستاورداه و چشم اندا

 آشنایی با شاهخ اهی اصلی علم افرماکىلىژی -2

 مختلف کینتیک دارواه اس جملو دذب، تىسعی ، متابىلیسم و دفع دارو و نیش مراحل مختلف ارسیابی بالینی دارواه آشنایی و آگاهی اس مراحل -3

کانیسمهای ااقتنل ایپم -4  آشنایی و آگاهی اس نحىه اعمال ارث دارواه ، گیزنده اه ، ایپمبزاهی اثنىهی و م

 آگاهی و تسلط رب افرماکىلىژی سیستم عصبی خىدمختار -5

 /كارگاٌ/ديرٌ:اَذاف اختصاصي درس

 :دٍرُدستیبر اًتظبر هی رٍد در پبیبى داًطجَ/ اس 

 .دهند خی دانسته آن را تىض  تی و اهم  کینت ی اکىک و افرم کینام ی اصىل افرماکىد -1

 .دهند خی نمىده و تىض  زی و تفس  می پاسخ را رتس –غلظت  ایپاسخ و  -دوس یاه یمنحن  -  2

 .دهند خی رد مىرد آن تىض  یات یآشنا شده و کل  کیبا علم افرماکىژنت  -3

 .ندی نما ستی دستجات مختلف دارواه را شناختو و آنها را ل  -4

کان  -5  .ندی خاص را کسب نما یدارو کیو استفاده اس  ی ماری ب  کی یىلىژی شی پاتىف  نیب یارتباط منطق  ی ربقرار ییدارواه را دانستو، تىاان وی کل عمل  سمی م

کال مختلف  -6  .ندی نما خی و حذف آن دارو اس بدن را تشز سمی مصزف، متابىل  یدارو آشنا شده، راهها کیبا اش

خالت دارو یانىاع عىارض جانب  -7  .دهند خی تىض  یردمان  –را رد دارو  کیره  تی را فهرست و اهم  ییو تدا
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 .ندی نما ستی شان را ل  ین ی آن اه و کارربد بال  یاه ستی اه و  آنتاگىن  ستی اه و آگىن  زندهی گ  ستم،ی س  هی ا یتزاهی آن را شناختو، انىاع نىرورتانسم  یاتىنىم  و شاهخ اه یعصب  ستمی س  -8

 

 .....................1400-1401 مُر -پایٍ فارماكًلًشي اصًل..ویمسال  -تقًیم درسي الکتريویکي

 هذرس عٌَاى جلسِ
 بازُ زهاًی

 )رٍز(
 ًَع

 ای() صَتی/ چٌذ رساًِ
 تاریخ پایاى تاریخ شرٍع

 17/7/1411 3/7/1411 ایچٌذ رساًِ رٍز 14 دکتر آٌّگر هقذهِ ای بر فارهاکَلَژی 1

2 
اًَاع تذاخل عول دارٍّا با 

 گیرًذُ ّا 
 24/7/1411 11/7/1411 ایچٌذ رساًِ رٍز 14 ر آٌّگردکت

3 
ارهاکَدیٌاهیک: رٍش ّای ف

 اًتقال پیام
 27/7/1411 13/7/1411 ایچٌذ رساًِ رٍز 14 دکتر آٌّگر

 1/8/1411 17/7/1411 ایچٌذ رساًِ رٍز 14 دکتر آٌّگر اصَل فارهاکَکیٌتیک 4

5 
بیَتراًسفَرهاسیَى ٍ هتابَلیسن 

 دارٍّا
 8/8/1411 24/7/1411 ایچٌذ رساًِ رٍز 14 دکتر آٌّگر

6 
هقذهِ ای بر سیستن عصبی 

 خَدهختار
 15/8/1411 1/8/1411 ایچٌذ رساًِ رٍز 14 دکتر آٌّگر

 22/8/1411 8/8/1411 ایچٌذ رساًِ رٍز 14 دکتر آٌّگر هقلذّای استیل کَلیي 7

8 
دارٍّای آًتی کَلیٌرژیک ٍ 

 پاراسوپاتَلیتیک
 29/8/1411 15/8/1411 ایچٌذ رساًِ رٍز 14 آٌّگر دکتر

9 
آگًَیست ّای آدرًرژیک ٍ 

 دارٍّای سوپاتَهیوتیک
 6/9/1411 22/8/1411 ایچٌذ رساًِ رٍز 14 دکتر آٌّگر

11 
آًتاگًَیستْای گیرًذُ ّای  

 آدرًرژیک
 13/9/1411 29/8/1411 ایچٌذ رساًِ رٍز 14 دکتر آٌّگر
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 وحًٌ تذریس:

 

 اوتخاب

 

 َا ماشيل

 استاد يظایف /شركت كىىذگانداوشجً يظایف تًضیح خیر بلي

در ایي هبصٍل، هٌببغ اصلی هطبلؼِ بِ ضکل فبیل پبٍرپَیٌت تَام بب   * ٍ هٌببغ اصلیهحتَای 

 صَت هذرس قزار هی گیزد.

 ببرگذاری فبیل در سهبى هقزر داًلَد فبیل ٍ هطبّذُ تذریس

      بیطتز هطبلؼِ هٌببغ

      توزیي ّب

      تبالر گفتگَ

      طزح سَال

     * سَاالت هتذاٍل

      آسهَى

      اتبق گفتگَ

      کالس آًالیي

      اخببر

     * ًظزسٌجی

      خَد آسهَى

پبسخ در دریبفت فبیل تکلیف ٍ  در ایي بخص چٌذیي سَال بِ ػٌَاى تکلیف قزار هی گیزد.  * ّبتکبلیف ٍ پزٍصُ

 هْلت هقزر

هطبّذُ فبیل پبسخ ٍ ثبت 

 بزای داًطجَ

 

 ًاز طریق  ريش برگساري در خصًص كالس آوالیه لطفا(Adobe connect-Sky room-Skype-Zoom,…. ي تاریخ ي ريز ي ساػت شريع ي )

 پایان  برگساري را قیذ وماییذ.

 

 :مىابغ اصلي درس
در صَرتی -تطبر، ًبم ًبضز، ضوبرُ فصَل یب صفحبت هَرد ًظزدر ایي درس) ػٌَاى کتبة، ًبم ًَیسٌذُ، سبل ٍ هحل اً

 ت آى بِ ػٌَاى هٌبغ ضزٍری ًببضذ(کِ هطبلؼِ ّوِ کتبة یب ّوِ هجال
 Basic & Clinical Pharmacology     B.G.Katzung   The latest Edition 

 Examination & Board Review: Pharmacology    Katzung & Trevor   The latest Edition 
 

 :بیشتر مطالؼٍ مىابغ
 Pharmacology   RANG & DALE   The latest Edition  
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 وًع محتًا
  فیلن اتَراى اسکَرم اًیویطي پبٍرپَیٌت تصَیز (Word, Pdf)هتي پبٍرپَیٌت ّوزاُ بب صَت

 )تَضیح دّیذ.....(  سبیز هَارد   صَتی
 ًدغیر قابل داول قابل داولًد

 

 تکالیف ي پريشٌ َا: 

  تکالیف طول ترم 

بزای تٌظین تکبلیف تَجِ کٌیذ لطفب بِ تقَین تحصیلی ًیوسبل تَجِ کزدُ ٍ سهبًبٌذی هٌبسبی در تکبلیف درس خَد 

 لحبظ ًوبییذ.

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 دانشجویان

فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

1      

2      

3      

4      

5      

 وحًٌ ارزشیابي داوشجً ي ومرٌ مربًط بٍ َر ارزشیابي:

 پایان دورهة(                     در طول ترمالف(  

 تبریخ / درصذًوزُ ارسضیببیرٍش 

  درصذ 10 تکبلیف

هطبّذُ ٍ داًلَد 

 فبیل تذریس ضذُ

  درصذ 10

  درصذ 80 اهتحبى ًْبیی

 : یان/شركت كىىذگانوشجًمقررات ي اوتظارات از دا

 طی دٍرُ هلشم بِ رػبیت هقزرات آهَسضی  بِ ضزح  سیز است: / ضزکت کٌٌذُّز داًطجَ

 رػبیت حسي اخالق ٍ ضئًَبت اسالهی 

 ِالکتزًٍیکی آدرس بِ  رٍساًِ هزاجؼ  http:// gumsnavid.vums.ac.ir 

 درس هحتَای ٍ  درسی هَضَػبت اخذ  

 ِآهَسضی هحتَای  هطبلؼ 

 ضذُ  هحَل  تکبلیف  هَقغ بِ   رائِا 

 حضَر ٍ ضزکت فؼبل در تبالر گفتگَ  ٍ فضبّبی هطبرکتی 

 ضزکت در آسهَى آًالیي  )در صَرت لشٍم( ٍ یب حضَری هیبى تزم ٍ پبیبى تزم 


