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 دانشکده داروسازي

 حرفه اي دکتريدوره 
 درس:اطالعات 

 فارماکولوژي عملی درس: عنوان

 یک واحد عملی واحد:و تعداد نوع 

 حسینی لهروح ادکتر  نام مسؤول درس:

 دکتر استاد –دکتر حسینی  –دکتر سبزواري  –دکتر عبداللهی  –دکتر کبریائی زاده  –شریف زاده دکتر  مدرسان:

 : زمان/ همنیازپیش 
      1401-1402-1نیمسال تحصیلی:

 :درس مسؤول اطالعات

 دانشیاررتبه علمی:
 گروه سم شناسی و داروشناسی –دانشکده داروسازي  –دانشگاه علوم پزشکی تهران  محل کار:

 64122320 تلفن تماس:
 rhosseini@sina.tuma.ac.ir الکترونیک:پست نشانی 

 واحد عملی) 1واحد نظري،  2عملی به تفکیک تعداد واحدهاي مصوب. (مثال:  -نظرينظري، عملی و یا مشتمل بر: 1 



2 
 

 :درس یکل فیتوص

 ) کند فیتوص بند، دو ای کیدرس را در قالب هاي مختلف محتوایی بخش ،یکل یحاتیرود مسؤول درس ضمن ارائه توضیم(انتظار  

 

 مندي:محورهاي توان/ یکل فاهدا

 مندي:/ زیرمحورهاي هر توانیاختصاص اهداف

 .......................ریفراگ که رودیم انتظار درس نیا انیپا از پس

 

 :یادگیري -یاددهی هايروش

 ،سخنرانی تعاملی (پرسش و پاسخ
 کوئیز، بحث گروهی و ...)

 هاي کوچک بحث در گروه   ایفاي نقش 
 

 یاکتشاف يریادگی 
 شده تیهدا

  تیم  بر مبتنی یادگیري(TBL)  مسئله  حل بر مبتنی یادگیري(PBL)          
 

   یادگیري مبتنی بر
 سناریو

 کالس وارونه 

استفاده از دانشجویان در تدریس   آموزش مجازي *
 (تدریس توسط همتایان)

 نام لطفاً( موارد سایر بازي 
 -------) ببرید

 

 گروه دوم روزهاي سه شنبهروزهاي یکشنبه و گروه اول  -1401-1400فارماکولوژي عملی نیمسال اول  :درس میتقو
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 : داروشناسی عملینام درس

 ھای یادگیری فعالیت
و شرح وظایف نام 

 )TAکمک مدرس (

 روش تدریس
 گروه دوم

 سھ شنبھ ھا
 گروه اول
 جلسھ عنوان مبحث نام استاد یکشنبھ ھا

بحث اتاق  خود آزمون
 فیلم تکلیف (فروم)

محتوای 
چند 

 رسانھ ای

جزوه و 
 اسالید فایل متنی

    * *  
 

* 
 

 دکتر شریف زاده 10/07/1401 12/07/1401
آشنایی با اصول، ایمنی و کلیات 

 کار 
 با حیوانات

1 

 دکتر کبریائی زاده 17/07/1401 19/07/1401 *       
بررسی اثر داروھای شل کننده 

 عضالنی و ضد تشنج
 

2 

 دکتر شریف زاده 24/07/1401 26/07/1401 *  * *    

سنجش حافظھ آشنایی با متدھای 
 و یادگیری،

 جراحی استروتاکس
 

3 

 4 رفتارھای استروتایپی، اعتیاد دکتر شریف زاده 01/08/1401 03/08/1401 *  * *    

متدھای ارزیابی اثر ضد دیابتی  دکتر عبداللھی 08/08/1401 10/08/1401 * * * *    
 5 داروھا

 6  پرفیوژن کبدی دکتر سبزواری 15/08/1401 17/08/1401 *  * *    

 دکتر حسینی 22/08/1401 24/08/1401 *  *     

بررسی اثر داروھای آدرنرژیک 

 7 و کولینرژیک

 8 بررسی اثرات کلیوی داروھا دکتر حسینی 29/08/1401 01/09/1401 *  *     

متدھای ارزیابی درد و داروھای  دکتر استاد 06/09/1401 08/09/1401 *  * *    
 9 ضد التھاب

بررسی مدل حیوانی پرفیوژن  همجتھد زادکتر د 13/09/1401 15/09/1401 *  * *    
 10 قلبی و کاربرد آن
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  دانشجو:  یابیارز روش

 
 : داروشناسی عملینام درس

 : دکتر حسینینام مسئول درس

فعالیت هاي 
 یادگیري

(تکالیف، فروم، 
 )نخود آزمو

  کوئیز میان ترم پایان ترم پروژه

سامانه 
 آزمون

 شفاهی/
 عملی

سامانه  کتبی
 آزمون

 شفاهی/
 عملی

سامانه  کتبی
 آزمون

 شفاهی/
 عملی

 کتبی

 سهم نمره       50% 50%   
 دکتر کبریائی زاده       50% 50%   
 دکتر قهرمانی       50% 50%   
 دکتر عبداللهی       50% 50%   
 دکتر سبزواري       50% 50%   
 دکتر حسینی       50% 50%   
 هدکتر مجتهد زاد       50% 50%   
 دکتر شریف زاده       50% 50%   
 دکتر استاد       50% 50%   
 ادي برگزاريهزمان پیشن           

  .ف و سایر فعالیتهاي پیش بینی شدهبندي دقیق ارزشیابی نهایی دانشجو را ذکر نمایید. (مواردي چون نمره آزمون، حضور و غیاب در کالسها، تکالیها و بارممالكلطفا  توضیحات:


