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شتی و ردمانی گیالنمعاونت آمىزشی   دااگشني علىم زپغکی و خدمات بهدا

 مرکز مطالعات و تىسعً آمىزظ علىم زپغکی

 آمىزظ الکترونیک

 
 

دارٍّبی  فبرهبکَلَصی :/کبرگبُ/دٍرُػٌَاى درط

 قلت ٍ ػزٍق ٍ ریِ
 فبرهبکَلَصی گزٍُ آهَسؽی:

 پشؽکی هزکش آهَسؽی درهبًی: داًؾکذُ/ ٍاحذ 6/0 تؼذاد ٍاحذ/عبػت: )ثزای درط(

 عبػت 10 :/ کبرگبُ/دٍرُهذت سهبى ارائِ درط ًفز 66 تؼذاد گزٍُ ّذف:

دکتزای  :گزٍُ ّذف  رؽتِ  ٍ هقطغ تحقیلی

 حزفِ ای پشؽکی
 1400هْز  سهبى ؽزٍع:

 هؾخقبت اعتبد هغؤٍل:

 رتجِ ًبم خبًَادگی ًبم
ؽوبرُ 

 توبط
 آدرط ایویل تلفي ّوزاُ

 dr.n.ahangar@gmail.com 08123023496  داًؾیبر زآٌّگ ًؼوت الِ

 ؾخقبت اعتبداى/هذرعبى ّوکبر:ه

 رتجِ ًبم خبًَادگی ًبم
ؽوبرُ 

 توبط
 آدرط ایویل تلفي ّوزاُ

 dr.n.ahangar@gmail.com 08123023496  داًؾیبر آٌّگز ًؼوت الِ

      

      

 

  الکترونیک دوريطرح 
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 مؼرفي ي اَذاف درس

 

 كلمٍ در مًرد درس تىًیسیذ. 300ا ت 250. مؼرفي مختصري در حذيد 1
 

فبرهبکَلَصی ػلن ثزرعی تبثیز تذاخل ػول ثیي تزکیجبت ثب اجشای هختلف یک عیغتن ثیَلَصیک اعت. فبرهبکَلَصی پشؽکی ثِ 

ًقؼ ٍ اعتفبدُ دارٍّب در پیؾگیزی، تؾخیـ ٍ درهبى ثیوبریْب هی پزداسد. ؽبخِ ّبی افلی ٍ هْن فبرهبکَلَصی ػجبرتٌذ اس 

-قلجی چگًَگی اثز ثخؾی دارٍّب در عیغتن آؽٌبیی ثب فبرهبکَلَصی، افلی یکی اس هجبحث بکَکیٌتیک ٍ فبرهبکَدیٌبهیک. فبره

دارٍّبی هَثز در کٌتزل ٍ درهبى فؾبر خَى ثبال، آًضیي فذری، ًبرعبیی قلجی، آریتوی، در خقَؿ اعت کِ  ػزٍقی

 هشهي اًغذادی ریِ ًیش اس دیگز هجبحث تذریظ خَاٌّذ ثَد.آعن ٍ ثیوبری  ثِ تفقیل ثحث خَاّذ ؽذ. ّبیپزلیپیذهی

 

 

 

 /كارگاٌ/ديرٌ:اَذاف كلي درس

  رعوقی و تنفسی-للبیآگاهی و تطلط  رب افرماکىلىژی سیستم 

 /كارگاٌ/ديرٌ:اَذاف اختصاصي درس

 :دٍرُدعتیبر اًتظبر هی رٍد در پبیبى داًؾجَ/ اس 

 دهد. یختىض  یآن را بخىب  یسیىلىژیو پاتىف  ییىلىژفػارخىن باال، انىاع آن، ات  یجادعلل ا .1

کان  یمآلدوسترون را رتس -یىاتنسیهآژن-یهرن  یستمس  یکشمات  شکل .2  دهد. یخشکل را تىض  یهمختلف رد ا یعمل دارواه یسمکردي و م

 کىد. یانمىرد کارربد رد کاهع فػار خىن را ب  ییمختلف دارو دستجات .3

کانیسم .4 م از او عىارض ره کد یجبران  یعمل، واکنشها م  کىد. یاندارواه را ب  یها

کانس  4 .5  کىد. یانرا ب  یالتىروازود یدارواه یاصل  یمم

 دهد. یخنفرون تىض  یکمختلف  یرا رد بخشها یىرتیکهاارث و کارربد د محل .6

 کىد. یانرا ب  یىاتنسیهمختلف ممابلً کنىدي با عملکرد آژن یدارواه یانم  تفاوت .7

 کىد. یرو کارربد آنها رد فػارخىن را تفس  یهاندوتل  یستهایو آنتاگىن  رینکا یصآل  داروی .8

کانیسمهایی .9  رد ردمان فػار خىن باال خىاهىد داشت، ذکر کىد. یىديآ یددد یهک دارواه م

 پاتىفیسیىلىژی آژنیه صدری و انىاع آن را تىضیخ دهد.. .01

 مهمتریه مؤلفً اهی مصرف اکسیژن بافت میىکارد را بیان کىد. .00

کاراهی کنترل و پیشگیری ان  .01  ىاع آژنیه صدری را ذکر کىد.راه
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 دستً دارویی اصلی و دارواهی ددید و یا متفرهق مىرد استفادي رد آژنیه صدری را هب رتتیب اولىیت بیان کىد. 1 .01

کانیسم دقیك ارث نیتراتها رد گػادی رعوق و علل ایجاد تىلرانص هب ارث آنها را بیان کىد. .01  م

 اهی کاانل کلسیمی را با نیتراتها تشریخ کىد. علل استفادي همزمان بتابالکراه یا مهارکنىدي .01

 رعوقی را بیان کىد.-انىاع لیپیداهی پالسما و تأثیر آنها رد پاتىفیسیىلىژی بیماریهای للبی .01

 دستً دارویی مختلف دارای کارربد رد انىاع اهیپرلیپیدمی را بیان کىد.1 .01

کانیسم عمل، کارربد، کینتیک و عىارض تک تک دارواهی فىق را تى .01  ضیخ دهد.م

خالت دارواهی کاهىدي چربی خىن با ضاری دارواه  و ایپمد آنها را بخىبی تفسیر کىد. .09  تدا

گا .11  و کارربداهی آن را بیان کىد. 1-اسیداهی چرب ام

 پاتىفیسیىلىژی ایه بیماری و علل مختلف منجر شىندي هب آن را تىضیخ دهد. .10

مختلفی هک رد میظنت کلسیم داخل ضلىلی نقع دارند، بیان کىد.با چگىوگی انقباض رد یک کاردیىمیىسیت آشىا شدي و کاان .11
 لهای یىنی 

خالت دیگىکسیه را بیان کردي و تىضیخ دهد هک چرا امروزي ایه دارو  خط اول ردمان انرضایی مزمه للبی نمی باش .11 کانیسم عمل، عىارض و تدا  د.م

کانیسم و ارثات مطلىب ضاری دستجات دارویی مىرد استفادي رد ایه  .11  بیماری را تىضیخ دهد.م

 انىاع دارواهیی هک رد خانىادي اینىرتوپ مثبت طبقً بىدی می شىند، ذکر کىد.   .11

یت ایمپالص الکتریکی دخیل هستىد، تىضیخ دهد. .11  بخشهای مختلف للب هک رد هدا

 مؤلفً اهی مختلف یک ریتم سینىسی طبیعی را بیان کىد. .11

 ل ضلىلهای للب نقع دارند را هب رتتیب اهمیت لیست کىد.کاانلهای یىنی متعددی هک رد میظنت پتانسیل عم  .11

 نىع اصلی آریتمی اه و منػأ آنها را بخىبی تىضیخ دهد. 1 .19

 و منػأ ژنتیکی آنها را بیان کىد. SQTsو  LQTsانىاع  .11

قل  1 .10  دارو از ره کالش و عىارض اصلی آنها را بیان کىد. 1کالش دارویی ضد آریتمی و حدا

 علل ایجاد آریتمی اهی دارویی و راي کنترل آنها را تفسیر کىد. .11

 پاتىفیسیىلىژی بیماری آسم را بخىبی تىضیخ دهد .11

 استراژتی اهی ردمان دارویی رد آسم را تىضیخ دهد. .11

 مهم رتیه خانىادي اهی دارویی مىرد استفادي رد آسم را رب حسب ردهج اهمیت بیان کىد. .11

کانیسم عمل و عىارض جانبی د .11  ارواهی مىرد استفادي رد بیماری آسم را بخىبی تشریخ نماید.م
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 .....................1400-1401 مُر -للة ي ػريق، ریٍ فارماكًلًشي..ویمسال  -تمًیم درسي الکتريویکي

 مدرس عنوان جلسه
 بازه زمانی

 )روز(
 نوع

 ای() صوتی/ چند رسانه
 تاریخ پایان تاریخ شروع

 5/7/1411 22/6/1411 ایچند رسانه روز 14 دکتر آهنگر ؾيهقذهِ ای ثز ّبیپزتٌ 1

 6/7/1411 23/6/1411 ایچند رسانه روز 14 دکتر آهنگر دیَرتیک ّب 2

 11/7/1411 27/6/1411 ایچند رسانه روز 14 دکتر آهنگر دارٍّبی عوپبتَلیتیک 3

4 
ٍاسٍدیالتَرّب ٍ دارٍّبی هَثز 

 آًضیَتبًغیي-ثز عیغتن رًیي
 13/7/1411 31/6/1411 ایچند رسانه روز 14 نگردکتر آه

 17/7/1411 3/7/1411 ایچند رسانه روز 14 دکتر آهنگر آًضیي فذری 5

 21/7/1411 6/7/1411 ایچند رسانه روز 14 دکتر آهنگر دارٍّبی آًتی ّبپیزلیپیذهی 6

 24/7/1411 11/7/1411 ایچند رسانه روز 14 دکتر آهنگر دارٍّبی آًتی آریتوی 7

 27/7/1411 13/7/1411 ایچند رسانه روز 14 دکتر آهنگر نارسایی احتقانی قلب 8

9 
داروهای مورد استفاده در کنترل 

 آسم
 31/7/1411 17/7/1411 ایچند رسانه روز 14 دکتر آهنگر
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 وحًٌ تذریس:

 

 اوتخاب

 

 َا ماشيل

 استاد يظایف /شركت كىىذگانداوشجً يظایف تًضیح خیر تلي

در ایي هبصٍل، هٌبثغ افلی هطبلؼِ ثِ ؽکل فبیل پبٍرپَیٌت تَام ثب   * ٍ هٌبثغ افلیَای هحت

 فَت هذرط قزار هی گیزد.

 ثبرگذاری فبیل در سهبى هقزر داًلَد فبیل ٍ هؾبّذُ تذریظ

      ثیؾتز هطبلؼِ هٌبثغ

      توزیي ّب

      تبالر گفتگَ

      طزح عَال

     * عَاالت هتذاٍل

      هَىآس

      اتبق گفتگَ

      کالط آًالیي

      اخجبر

     * ًظزعٌجی

      خَد آسهَى

دریبفت فبیل تکلیف ٍ پبعخ در  در ایي ثخؼ چٌذیي عَال ثِ ػٌَاى تکلیف قزار هی گیزد.  * ّبتکبلیف ٍ پزٍصُ

 هْلت هقزر

هؾبّذُ فبیل پبعخ ٍ ثجت 

 ثزای داًؾجَ

 

 از طریك  ريش ترگساري ه لطفاًدر خصًص كالس آوالی(Adobe connect-Sky room-Skype-Zoom,…. ي تاریخ ي ريز ي ساػت شريع ي )

 پایان  ترگساري را لیذ وماییذ.

 

 :مىاتغ اصلي درس
در فَرتی -) ػٌَاى کتبة، ًبم ًَیغٌذُ، عبل ٍ هحل اًتؾبر، ًبم ًبؽز، ؽوبرُ فقَل یب ففحبت هَرد ًظزدر ایي درط

 ت آى ثِ ػٌَاى هٌجغ ضزٍری ًجبؽذ(وِ کتبة یب ّوِ هجالکِ هطبلؼِ ّ
 Basic & Clinical Pharmacology     B.G.Katzung   The latest Edition 

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

 :تیشتر مطالؼٍ مىاتغ
 Pharmacology   RANG & DALE   The latest Edition  
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 وًع محتًا
  فیلن اتَراى اعکَرم اًیویؾي پبٍرپَیٌت تقَیز (Word, Pdf)هتي پبٍرپَیٌت ّوزاُ ثب فَت

 )تَضیح دّیذ.....(  عبیز هَارد   فَتی
 غیر لاتل داولًد لاتل داولًد

 

 تکالیف ي پريشٌ َا: 

  تکالیف طول ترم 

ِ تقَین تحقیلی ًیوغبل تَجِ کزدُ ٍ سهبًجٌذی هٌبعجی در تکبلیف درط خَد ثزای تٌظین تکبلیف تَجِ کٌیذ لطفب ث

 لحبظ ًوبییذ.

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 دانشجویان

فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

1      

2      

3      

4      

5      

 وحًٌ ارزشیاتي داوشجً ي ومرٌ مرتًط تٍ َر ارزشیاتي:

 پایان دورهة(                     در طول ترمالف(  

 تبریخ / درفذًوزُ ارسؽیبثیرٍػ 

  درفذ 10 تکبلیف

هؾبّذُ ٍ داًلَد 

 فبیل تذریظ ؽذُ

  درفذ 10

  درفذ 90 اهتحبى ًْبیی

 : یان/شركت كىىذگانممررات ي اوتظارات از داوشجً

 هَسؽی  ثِ ؽزح  سیز اعت:طی دٍرُ هلشم ثِ رػبیت هقزرات آ / ؽزکت کٌٌذُّز داًؾجَ

 رػبیت حغي اخالق ٍ ؽئًَبت اعالهی 

 ِالکتزًٍیکی آدرط ثِ  رٍساًِ هزاجؼ  http:// gumsnavid.vums.ac.ir 

 درط هحتَای ٍ  درعی هَضَػبت اخذ  

 ِآهَسؽی هحتَای  هطبلؼ 

 ؽذُ  هحَل  تکبلیف  هَقغ ثِ   رائِا 

 تیحضَر ٍ ؽزکت فؼبل در تبالر گفتگَ  ٍ فضبّبی هؾبرک 

 ؽزکت در آسهَى آًالیي  )در فَرت لشٍم( ٍ یب حضَری هیبى تزم ٍ پبیبى تزم 


