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شتی و ردمانی گیالنمعاونت آمىسشی   دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 مرکز مطالعات و تىسعو آمىسش علىم زپشکی

 آمىسش الکتزونیک

 
 

دارٍّبی  فبرهبکَلَصی :/کبرگبُ/دٍرُػٌَاى درس

 دستگبُ اػػبة ٍ رٍاى
 فبرهبکَلَصی گزٍُ آهَسضی:

 پشضکی ذُ/ هزکش آهَسضی درهبًی:داًطک ٍاحذ 7/0 تؼذاد ٍاحذ/سبػت: )بزای درس(

 سبػت 14 :/ کبرگبُ/دٍرُهذت سهبى ارائِ درس ًفز 43 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 09123023486  داًطیبر ٌّگزآ ًؼوت الِ

 طخػبت 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

 

 كلمٍ در مًرد درس بىًیسیذ. 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 در سیستن آضٌبیی بب فبرهبکَلَصی،  کلیذییکی اس هببحث برهبکَکیٌتیک ٍ فبرهبکَدیٌبهیک. ف

خَاة آٍر، دارٍّبی ضذ تطٌج، ضل کٌٌذُ ّبی ػضالت ، دارٍّبی -آراهبخص دارٍّبیدر خػَظ است کِ  ػػبی هزکشی

بِ ٍ ضذ جٌَى  اپیَئیذّب ٍ دارٍّبی ضذ افسزدگی ،یحزکت تالالاخت یگزٍ د یٌسَىهَثز در پبرک یدارٍّببیحس کٌٌذُ،

 یبتهَثز بز دستگبُ اػػبة ٍ رٍاى، ٍ خػَغ ییدارٍ یدرس بب گزٍّْب یيداًطجَ در ا تفػیل بحث خَاّذ ضذ.

ب را کِ دارٍّ یيکبربزد ا یٌْبیالیذدر گب ییزاتاس تغ ییضَد ٍ ًوًَِ ّب یدارٍّب آضٌب ه یيا فبرهبکَدیٌبهیک ٍ کیتیٌفبرهبکَک

 .کٌذ یاست هطبّذُ ه یٌیببل یّب ییدر کبرآسهب جذیذ اس ضَاّذ یًبض

 

 

 

 /كارگاٌ/ديرٌ:اَذاف كلي درس

  عصبی مرکزیآگاهی و تسلط  رب افرماکىلىژی سیستم 

 /كارگاٌ/ديرٌ:اَذاف اختصاصي درس

 :دٍرُدستیبر اًتظبر هی رٍد در پبیبى داًطجَ/ اس 

گاه اع  ییدارو یگروهها .1  . و روان را (متناسب با سزفصل ردس انم ببزد  صابمىرث رب دست

مها یسم،متابىل  عی،نحىه جذب، تىسیک افرماکىلىژ یاتخصىص  .2  کند. یحرا تشز گروه مصزف اس رهرپ یا سزدستو  یمختلف بدن را رد مىرد دارواه یدفع، و آاثر دارو رب اندا

گاه اعصاب  یو عىارض مهم دارواه یزنسبت هب آاثر خط  .3  و روان تىهج نشان دهد. مىرث رب دست

گاه اعصاب و روان، هب اهم  یعىارض دارواه یا کارربداه و مشخص شدن یدجد یدارواه یرد مىرد معرف  ینیبال  یاه ییکارآسما یاه یافتوو  یت علم البا تىهج هب سزعت تحى .4  یهمطالعو آخر یتمىرث رب دست

  کند.دارواه تىهج یها زیاس تجى قبل راهنمااه و شىاهد رد مىرد مصزف
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 .....................1400-1401 مُر -داريَاي دستگاٌ اػصاب ي ريان فارماكًلًشي..ویمسال  -تقًیم درسي الکتريویکي

 مدرس عنوان جلسه
 بازه زمانی

 )روز(
 نوع

 ای() صوتی/ چند رسانه
 تاریخ پایان تاریخ شروع

 11/4/1111 94/3/1111 ایسانهچند ر روز 11 دکتر آهنگر خَاة آٍر -دارٍّبی آرام بخص 1

 11/4/1111 9/4/1111 ایچند رسانه روز 11 دکتر آهنگر دارٍّبی ضذ غزع )ضذ تطٌج( 9

1 
هَرد استفبدُ در دارٍّبی 

پبرکیٌسَى ٍ سبیز اختالالت 
 حزکتی

 91/4/1111 1/4/1111 ایچند رسانه روز 11 دکتر آهنگر

1 
ضل کٌٌذُ ّبی ػضالت 

 اسکلتی
 91/4/1111 4/4/1111 ایچند رسانه روز 11 دکتر آهنگر

 92/4/1111 11/4/1111 ایچند رسانه روز 11 دکتر آهنگر دارٍّبی بیحس کٌٌذُ 5

 1/11/1111 91/4/1111 ایچند رسانه روز 11 دکتر آهنگر ضذ درد اپیَئیذیدارٍّبی  1

 11/11/1111 92/4/1111 ایچند رسانه روز 11 دکتر آهنگر ضذ افسزدگی دارٍّبی 2

 13/11/1111 1/11/1111 ایچند رسانه روز 11 دکتر آهنگر داروهای آنتی سایکوتیک 3
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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.

 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

دریبفت فبیل تکلیف ٍ پبسخ در  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 غَرتی -) ػٌَاى کتبة، ًبم ًَیسٌذُ، سبل ٍ هحل اًتطبر، ًبم ًبضز، ضوبرُ فػَل یب غفحبت هَرد ًظزدر ایي درس

 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

 )تَضیح دّیذ.....(  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.

 مارهش
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 / درغذًوزُ ارسضیببیرٍش 

  درغذ 10 فتکبلی

هطبّذُ ٍ داًلَد 

 فبیل تذریس ضذُ

  درغذ 10

  درغذ 80 اهتحبى ًْبیی

 : 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 

 ِتزًٍیکیالک 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 


