داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ اراك
داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻓﺮم ﻃﺮح درس
ﻧﺎم درس :

داروﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ)(1

در س ﭘﯿﺸﻨﯿﺎز :ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ –ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي1و2
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان ﺟﻠﺴﻪ

 ١ﺗﻌﺮﯾﻒ دارو و ﮐﻠﯿﺎت
داروﺷﻨﺎﺳﯽ

٢

ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ
ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﮐﻨﺘﯿﮏ

ﮐﺪ درس:

ﻧﻮع واﺣﺪ :ﻧﻈﺮي

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ۲ :

رﺷﺘﻪ و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ :ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ -ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻫﺪف ﮐﻠﯽ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺎت داروﺷﻨﺎﺳﯽ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺛﺮات داروﻫﺎ در ﺑﺪن و اﺛﺮات ﺑﺪن روي دارو

ﻧﺎم ﻣﺪرس :دﮐﺘﺮ ﻗﻨﺒﺮي
اﻫﺪاف رﻓﺘﺎري
ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل داﻧﺸﺠﻮ در ﮐﻼس:

داﻧﺶ

واﯾﺖ ﺑﻮرد

در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:

ﻓﺮاﮔﯿﺮي ،ﺑﻪ

و وﯾﺪﺋﻮ

ﺑﺮداري ،اراﺋﻪ

دارو و ﻣﻨﺸﺎء آن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ.

ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻦ و

ﭘﺮوژﮐﺘﻮر

ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ،ارﺟﺎع

اﻧﻮاع اﺳﺎﻣﯽ دارو را ﺑﮕﻮﯾﺪ.

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ

ﺑﺎﯾﺪ دوز داروﻫﺎ و اﻧﻮاع آﻧﻬﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
ﻣﺤﺪوده درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ.
ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻼس
ﮔﯿﺮﻧﺪه را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ.
اﮔﻮﻧﯿﺴﺖ واﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ و اﻧﻮاع آن را ﺑﺎ
ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
روﻧﺪ ﺟﺬب  ،ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ و دﻓﻊ

اﺷﮑﺎل دارو ،راﻫﻬﺎي ﺗﺠﻮﯾﺰ
٣

ﻧﯿﺎز

ﺗﺪرﯾﺲ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،ﻧﺖ

در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﯾﺪ:

ﻋﻠﺖ ﺳﺎﺧﺖ داروﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻒ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻫﺮ ﮐﺪام

ﺣﯿﻄﻪ

وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد

روش

دارو و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن را را ﺷﺮح دﻫﺪ.
ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻼس
ﺑﺎﯾﺪ اﺷﮑﺎل داروﻫﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد ﻓﻮاﯾﺪ و
ﻣﻀﺮات آن را ﺑﮕﻮﯾﺪ.
راﻫﻬﺎي ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺼﺮف دارو را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﺷﮑﻞ دارو ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ .ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي
راه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ.

ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺐ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

 ۴ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻮﻟﯿﻨﺮژﯾﮏ و آﻧﺘﯽ
ﮐﻮﻟﯿﻨﺮژﯾﮏ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﺒﯿﻌﯽ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ و داروﻫﺎي ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ

ﻫﺮ ﯾﮏ

داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﮐﻼس داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻤﭙﺎﺗﯿﮏ و
ﭘﺎراﺳﻤﭙﺎﺗﯿﮏ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ .اﻧﺘﻘﺎﻻت
ادرﻧﺮژﯾﮏ و ﮐﻠﯽ ﻧﺮژﯾﮏ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
اﮔﻮﻧﯿﺴﺖ و اﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﮐﻠﯿﻨﺮژﯾﮏ
اﻧﻮاع داروﻫﺎ ،ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻮارض آﻧﻬﺎ را ذﮐﺮ

۵

ﮐﻨﺪ.

داروﻫﺎي ادرﻧﺮژﯾﮏ
داروﻫﺎي اﻧﺘﯽ ادرﻧﺮژﯾﮏ

داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﮐﻼس داﺷﺘﻪ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﺒﯿﻌﯽ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ و داروﻫﺎي ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ

ﻫﺮ ﯾﮏ

ﺑﺎﺷﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻤﭙﺎﺗﯿﮏ و
ﭘﺎراﺳﻤﭙﺎﺗﯿﮏ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ .اﻧﺘﻘﺎﻻت
ادرﻧﺮژﯾﮏ و ﮐﻠﯽ ﻧﺮژﯾﮏ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
اﮔﻮﻧﯿﺴﺖ و اﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﮐﻠﯿﻨﺮژﯾﮏ
اﻧﻮاع داروﻫﺎ ،ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻮارض آﻧﻬﺎ را ذﮐﺮ

ﮐﻨﺪ

ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل داﻧﺸﺠﻮ در ﮐﻼس:

داروﻫﺎي ﺷﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻀﻼت

۶
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ داروﻫﺎي ﺷﻞ ﮐﻨﻨﺪه ،داروﻫﺎي دﭘﻼرﯾﺰان،داروﻫﺎي
ﻏﯿﺮ دﭘﻼرﯾﺰان،داروﻫﺎي ﺑﺎ اﺛﺮ ﻣﺮﮐﺰي،ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ داروﻫﺎ

٧

داروﻫﺎي ﺿﺪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن

ﮐﻨﺪ .ﻣﺤﻞ اﺛﺮ اﯾﻦ داروﻫﺎ را ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ و
ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺮ ﮔﺮوه را ﺷﺮح دﻫﺪ.
ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل داﻧﺸﺠﻮ در ﮐﻼس:

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن وداروﻫﺎي ﺿﺪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن
داروﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي

در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
اﻧﻮاع داروﻫﺎي ﺷﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻀﻼت را ﺑﯿﺎن

در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﻓﺸﺎر
ﺧﻮن و ﮐﻨﺘﺮل آن در ﺑﺪن ﺷﺮح دﻫﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﻮاع داروﻫﺎي ﺿﺪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن
را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻞ ﺷﺮح دﻫﺪ.

 ٨ﻗﻠﺒﯽ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ داروﻫﺎي ﺿﺪ آﻧﮋﯾﻦ ﺻﺪري ،ﺿﺪ آرﯾﺘﻤﯽ و ﺿﺪ

ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺒﯽ

ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل داﻧﺸﺠﻮ در ﮐﻼس:
در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ اﻧﻮاع داروﻫﺎي ﻣﺪر ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ و ﮐﺎرﺑﺮد را ﺷﺮح دﻫﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺒﯽ و داروﻫﺎي ﻣﻮرد

ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ ،ﺿﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن
٩

اﺳﺘﻔﺎده در آن را ﺷﺮح دﻫﺪ.

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ آن و داروﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن

ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل داﻧﺸﺠﻮ در ﮐﻼس:
داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن را ﺷﺮح
دﻫﺪ .اﻧﻮاع ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ
ﺣﻞ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﯾﺪ داروﻫﺎي ﺿﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن را

١٠

وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﻬﺎ ،ﺿﺪ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ

ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ.

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﯽ و ﻣﺤﻠﻮل در

ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل داﻧﺸﺠﻮ در ﮐﻼس:

آب ،ﺗﻌﺮﯾﻒ آﻧﻤﯽ ،اﻧﻮاع آﻧﻤﯽ  ،درﻣﺎن آﻧﻤﯽ ،ﺗﺠﻮﯾﺰ آﻫﻦ
اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏB۱۲ ،

در ﭘﺎﯾﺎن ﭼﻠﺴﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﻧﻮاع وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
ﻫﺎ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﻤﯽ ﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪو راه درﻣﺎن
آﻧﻤﯽ را ﺷﺮح دﻫﺪ.

١١

آرام ﺑﺨﺶ ﻫﺎ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰي ،داروﻫﺎي آرام ﺑﺨﺶ وﺧﻮاب

١٢

ﺿﺪ ﺟﻨﻮن ،ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﻨﻮن واﻓﺴﺮدﮔﯽ ،واﺳﻄﻪ ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن،

آور ،ﺑﺎرﺑﯿﺘﻮراﺗﻬﺎ ،ﺑﻨﺮ و دﯾﺎزﭘﯿﻨﻬﺎ و ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل داﻧﺸﺠﻮ در ﮐﻼس:
در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
اﻧﻮاع داروﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ  CNSرا ﺷﺮح داده
و ﺳﭙﺲ داروﻫﺎي آرام ﺑﺨﺶ و ﺧﻮاب آور

داروﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ آن

را ﺷﺮح دﻫﺪ.
ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل داﻧﺸﺠﻮ در ﮐﻼس:
در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ را ﺷﺮح دﻫﺪ و
اﻧﻮاع داروﻫﺎي ﺿﺪ آﻧﻬﺎ و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ
آﻧﻬﺎ را ﺷﺮح دﻫﺪ.

١٣

ﺑﯿﻬﻮش ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ،ﺑﯽ ﺣﺲ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻬﻮش ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺎي اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ و ورﯾﺪي ،ﮐﺎرﺑﺮد و

ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل داﻧﺸﺠﻮ در ﮐﻼس:

ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ

ﻋﻮارض آﻧﻬﺎ ،ﺑﯽ ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻌﯽ ،ﭘﻮﺳﺘﯽ ،ﻧﺨﺎﻋﯽ،

در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:

زﯾﺮ ﻋﻨﮑﺒﻮﺗﯿﻪ ،ﺳﻄﺤﯽ  ،ﮐﺎرﺑﺮد ،ﻋﻮارض و ﻋﺪم ﮐﺎرﺑﺮد

اﻧﻮاع داروﻫﺎي ﺑﯿﻬﻮش ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ و
ﺗﺰرﯾﻘﯽ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ
ﻣﻮﺿﻌﯽ را ﺷﺮح داده و اﻧﻮاع داروﻫﺎي
آن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.

١۴

داروﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﮔﻮارﺷﯽ و داروﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آن،

ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل داﻧﺸﺠﻮ در ﮐﻼس:

ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﮔﻮارﺷﯽ

داروﻫﺎي ﺿﺪ اﻧﮕﻞ و ﺿﺪ ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ

در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:

آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و داروﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﻫﺮ

ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل داﻧﺸﺠﻮ در ﮐﻼس:

ﯾﮏ

در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:

اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮارﺷﯽ و داروﻫﺎي ﻣﻮرد
ﻣﺼﺮف در آﻧﻬﺎ را ﺷﺮخ دﻫﺪ

١۵

اﻧﻮاع ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و
داروﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ
دﻫﺪ .داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ
داروﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻗﯿﺪ ﻧﻤﻮده و اﻧﺘﺨﺎب اول
آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ را ﺑﺪاﻧﺪ

-ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ و رﻓﺮﻧﺲ ﻫﺎ:

ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐﺎﺗﺰوﻧﮓ

داروﻫﺎي ژﻧﺮﯾﮏ اﯾﺮان

ﻧﺤﻮةارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮ :ﺳﻮال و ﺟﻮاب ﺳﺮ ﮐﻼس ،اﻣﺘﺤﺎن ﺗﺴﺘﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم-ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ داﻧﺸﺠﻮ :ﺣﻀﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﻓﻌﺎل در ﮐﻼس،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﺣﯿﻦ ﺗﺪرﯾﺲ ،ﺷﺮﮐﺖ در اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم.

