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شتی و ردمانی گیالنمعاونت آمىزشی   دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 مرکز مطالعات و تىسعو آمىزش علىم زپشکی

 آمىزش الکترونیک

 
 

دارٍّبی  فبرهبکَلَصی :/کبرگبُ/دٍرُػٌَاى درس

 اًذٍکزیي
 فبرهبکَلَصی گزٍُ آهَسضی:

 پشضکی َسضی درهبًی:داًطکذُ/ هزکش آه ٍاحذ 5/0 تؼذاد ٍاحذ/سبػت: )بزای درس(

 سبػت 9 :/ کبرگبُ/دٍرُهذت سهبى ارائِ درس ًفز 62 تؼذاد گزٍُ ّذف:

دکتزای  :گزٍُ ّذف  رضتِ  ٍ هقطغ تحػیلی

 حزفِ ای پشضکی
 1400هْز  سهبى ضزٍع:

 هطخػبت استبد هسؤٍل:

 رتبِ ًبم خبًَادگی ًبم
ضوبرُ 

 توبس
 آدرس ایویل تلفي ّوزاُ

 dr.n.ahangar@gmail.com 09123023496  داًطیبر آٌّگز ًؼوت الِ

 طخػبت استبداى/هذرسبى ّوکبر:ه

 رتبِ ًبم خبًَادگی ًبم
ضوبرُ 

 توبس
 آدرس ایویل تلفي ّوزاُ

 dr.n.ahangar@gmail.com 09123023496  داًطیبر آٌّگز ًؼوت الِ

      

      

 

  الکترونیک دورهطرح 
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 مؼرفي ي اَذاف درس

 

 ٍ در مًرد درس بىًیسیذ.كلم 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، تطخیع ٍ درهبى بیوبریْب هی پزداسد. ضبخِ ّبی اغلی ٍ هْن فبرهبکَلَصی ػببرتٌذ اس 

چگًَگی اثز بخطی دارٍّب یکی اس هْوتزیي هببحث فبرهبکَلَصی، آضٌبیی بب اجشای هْن ٍ ٍ فبرهبکَدیٌبهیک.  فبرهبکَکیٌتیک

در خػَظ ًحَُ اػوبل اثز ػَاهل َّرهًَی هختلف، دارٍّبی تقلیذ کٌٌذُ یب دارٍّبی هْبر است کِ  اًذٍکزیي در سیستن 

 کٌٌذُ اثزات آًْب بِ تفػیل بحث خَاّذ ضذ.

 

 

 

 /كارگاٌ/ديرٌ:درس اَذاف كلي

 آگاهی و تسلط  رب افرماکىلىژی سیستم اندوکریه 

 /كارگاٌ/ديرٌ:اَذاف اختصاصي درس

 :دٍرُدستیبر اًتظبر هی رٍد در پبیبى داًطجَ/ اس 

 دارواهی مىرد استفاده هب عنىان جایگزیه هىرمىنهای طبیعی غده هیپىفیس را شرح داده  و کارربداهی بالینی آنها را لیست کند. -1

، اندومتریىز و سرطان رپوستات شرح دهد. GnRHآانلىگ اهی گنادورتوپیه و آگىنیست و آنتاگىنیستهای  -  2  را لیست کرده و کارربد  بالینی آنها را ردمان انباروری

گالی و هیپررپوالکتینمی را  -3  تىضیخ دهد.دارواهی مىرد استفاده رد ردمان آکروم

 زی  هىرمىنهای تیروئیدی را رتسیم کرده و محل ارث دارواهی آنتی تیروئید را روی شکل نشان دهد.مسیر بیىشیمیایی سنتس و آزادسا -4

 دارواهی اصلی مىرد استفاده رد ردمان رپکاری و کم کاری تیروئید را لیست کند. -5

 مهمتریه عىارض مصرف دارواهی مىرد استفاده رد اختالالت تیروئیدی  را تىضیخ دهد. -6

 یکیاات اندوژن گلىکىکىرییوىئیدی و ارثات آنها رد ددن را تىضیخ دهد.مهمتریه رت -7

 مهمتریه رتیکیاات صناعی گلىکىکىرییوىئیدی را لیست کرده و تفاوتها و مزایای آنها رد ربارب کىرتیسول را تشریخ نماید. -8

 د.مهمتریه کارربداهی بالینی و عىارض مصرف دارواهی گلىکىکىرییوىئیدی را لیست نمای -9

 اسامی دارواهیی هک با سنتس یا اعمال ارث گلىکىکىرییوىئیداه مقابلو می یکنند ، ذکر کرده و کارربد بالینی آنها را بیان کند. -11

 اسامی چندیه داروی دارای ارثات استروژنی و رپوژسترونی را لیست کرده و مهمتریه کارربداهی بالینی آنها را تىضیخ دهد.  -11

 ت استفاده از قرص اهی خىراکی ضد بارداری را بیان کند.مزایا و خطرا -12
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 مهمتریه کارربداهی آنتاگىنیست اهی هىرمىنهای جنسی رد ردمان سرطانها تشریخ نماید. -13

 مهمتریه کارربداه و عىارض استروئیداهی آانبىلیک را لیست کند. -14

 م ارث طبقو بندی کند.انىاع انسىلیه را لیست کرده و آنها را رب اساش شروع و دوا  -15

 مهمتریه خطرات استفاده از انسىلیه را تىضیخ دهد. -16

کانیسم عمل و عىارض جانبی آنها را ب -17  ا یکدیگر مقایسو کند.مهمتریه دستجات دارویی خىراکی و نیس جدید زتریقی مىرد استفاده رد ردمان دیابت را لیست کرده و م

 

 .....................1400-1401 مُر -داريَاي اوذيكریه فارماكًلًشي..ویمسال  -تقًیم درسي الکتريویکي

 مدرس عنوان جلسه
 بازه زمانی

 )روز(
 نوع

 ای() صوتی/ چند رسانه
 تاریخ پایان تاریخ شروع

1 
 َّرهًَْبی ّیپَفیش ٍ ّیپَتبالهَس

(1) 
 5/7/1411 22/6/1411 ایچند رسانه روز 14 دکتر آهنگر

2 
 ٍ ّیپَتبالهَس َّرهًَْبی ّیپَفیش

(2) 
 11/7/1411 27/6/1411 ایچند رسانه روز 14 دکتر آهنگر

 13/7/1411 29/6/1411 ایچند رسانه روز 14 دکتر آهنگر فبرهبکَلَصی تیزٍئیذ 3

 17/7/1411 3/7/1411 ایچند رسانه روز 14 دکتر آهنگر کَرتیکَستزٍئیذّب 4

 21/7/1411 6/7/1411 اید رسانهچن روز 14 دکتر آهنگر (1َّرهًَْبی جٌسی ) 5

 24/7/1411 11/7/1411 ایچند رسانه روز 14 دکتر آهنگر (2َّرهًَْبی جٌسی ) 6

7 
دیببت ٍ دارٍّبی هَثز بز آى 

 )اًسَلیي(
 27/7/1411 13/7/1411 ایچند رسانه روز 14 دکتر آهنگر

 31/7/1411 17/7/1411 ایچند رسانه روز 14 دکتر آهنگر داروهای آنتی دیابتیک 8
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 وحًٌ تذریس:

 

 اوتخاب

 

 َا ماشيل

 استاد يظایف /شركت كىىذگانداوشجً يظایف تًضیح خیر بلي

در ایي هبصٍل، هٌببغ اغلی هطبلؼِ بِ ضکل فبیل پبٍرپَیٌت تَام بب   * ٍ هٌببغ اغلیهحتَای 

 غَت هذرس قزار هی گیزد.

 در سهبى هقزرببرگذاری فبیل  داًلَد فبیل ٍ هطبّذُ تذریس

      بیطتز هطبلؼِ هٌببغ

      توزیي ّب

      تبالر گفتگَ

      طزح سَال

     * سَاالت هتذاٍل

      آسهَى

      اتبق گفتگَ

      کالس آًالیي

      اخببر

     * ًظزسٌجی

      خَد آسهَى

دریبفت فبیل تکلیف ٍ پبسخ در  قزار هی گیزد. در ایي بخص چٌذیي سَال بِ ػٌَاى تکلیف  * ّ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 غَرتی -َاى کتبة، ًبم ًَیسٌذُ، سبل ٍ هحل اًتطبر، ًبم ًبضز، ضوبرُ فػَل یب غفحبت هَرد ًظزدر ایي درس) ػٌ

 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 تػَیز (Word, Pdf)هتي پبٍرپَیٌت ّوزاُ بب غَت

 یذ.....()تَضیح دّ  سبیز هَارد   غَتی
 غیر قابل داولًد قابل داولًد

 

 تکالیف ي پريشٌ َا: 

  تکالیف طول ترم 

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

 لحبظ ًوبییذ.

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 دانشجویان

فیدبک 

 مدرس
 ارائه تکلیف هدف از

1      

2      

3      

4      

5      

 وحًٌ ارزشیابي داوشجً ي ومرٌ مربًط بٍ َر ارزشیابي:

 پایان دورهة(                     در طول ترمالف(  

 تبریخ / درغذًوزُ ارسضیببیرٍش 

  درغذ 10 تکبلیف

هطبّذُ ٍ داًلَد 

 فبیل تذریس ضذُ

  درغذ 10

  درغذ 90 یاهتحبى ًْبی

 : یان/شركت كىىذگانمقررات ي اوتظارات از داوشجً

 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 غَرت لشٍم( ٍ یب حضَری هیبى تزم ٍ پبیبى تزم 


