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 دانشکده داروسازي

 حرفه اي دکتريدوره 
 

 درس:اطالعات 

  نظري 1دارویی شیمی  درس: عنوان
  کد درس:

  يواحد نظر 3 :1واحدو تعداد نوع 

 سید اسمعیل سادات ابراهیمی دکترنام مسؤول درس:

 دکتر فرومدي –دکتر پیرعلی  –امانلو مدرسان: دکتر مدرس/ 

      2 آلی یمیش: زمان/ همنیازپیش
 1401-1402-1 نیمسال تحصیلی:

 

 

 :درس مسؤول اطالعات

 استاد رتبه علمی:
 دانشکده داروسازيمحل کار:

 66959068تلفن تماس:
 sesebrahimi@sina.tums.ac.ir الکترونیک:پست نشانی 

                                                           

 عملی به تفکیک تعداد واحدهاي مصوب.  -نظرينظري، عملی و یا مشتمل بر: 1 

 واحد نظري،  3 
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 :درس یکل فیتوص

 :منديتوان محورهاي/ یکل فاهدا

عزیز ،امیدواریم با درنظر گرفتن نکات زیر یک ترم خوب و موفقی را با عرض سالم ، خیر مقدم به تمامی دانشجویان 

 .در کنار هم داشته باشیم

 جلسات این  برقرار شدهامکان برگزاري کالسها بصورت حضوري  کههمه گیري کرونا  جدید بعد ازبا توجه به شرایط 

 .درس در ترم حاضر تماما بصورت حضوري ارائه می گردد

طبیعتا هریک از  . بصورت حضوري برگزار میکنندربوطه خود را طبق طرح درس اعالم شده اساتید محترم دروس م

 .اساتید و همکاران محترم راجع به نحوه تدریس خود جداگانه مطالبی را ارائه خواهند نمود 

 .جهت آگاهی بیشتر شما و همچنین موفقیت کامل در گذراندن درس حاضر نکاتی کلیدي را خدمتتان عرض می کنم

 کنید.درس را در تاریخ مقرر مطالعه  -1

 .در طول ترم منجر به محرومیت از امتحان نهائی می گردد 17/4غیبت بیش از  -2

 میباشد. تشریحبصورت پایان ترم می باشد که سواالت  میان ترم وامتحان  دوارزشیابی کلی بصورت  -3

چنانچه سوال یا سواالتی در طول ترم درخصوص مسائل مختلف (علمی و غیره) داشته باشید از طریق نماینده - 4

 دانشجویان و یا ورودي و بصورت کتبی ارسال نمائید. 

 .امید است با رعایت موارد فوق ترم خوبی را باهم داشته و همگی موفق باشید

 

 :منديتوانمحورهاي هر / زیریاختصاص اهداف

 .راجع به مواردي که الزم است در حین مطالعه دروس به آنها توجه بیشتري گردد اشاره می کنم

 .مقدمات ارائه شده در هر جلسه را بخوبی فرا گیرید -1

 .هر دسته داروئی را براساس ساختمان و اثر آن یاد بگیرید -2
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 .رابطه فعالیت و اثر را براي تمامی دسته جات ارائه شده بدانید -3

 .اثرات فارماکولوژیک عوارض جانبی مهم و دیگر ویژگیهاي مهم دسته جات داروئی و تک تک داروها را بدانید -4

 .نحوه نامگذاري گروهی و فردي هر مولکول را بدانید -5

 .مکانیسم اثر دسته جات مختلف را بدانید -6

 .نحوه سنتز گروهی و یا انحصاري هر دارو را بدانید -7

 .فارماکوکینتیک شامل نحوه جذب ، متابولیسم ، دفع و انواع فرموالسیونهاي موجود داروها را بدانیدویژگیهاي  -8

 .نحوه تبدیل داروها به داروهاي اصلی و متابولیسم هاي مهم را با مکانیسم شیمیائی آن فرا گیرید -9

 .مکانیسم مولکولی تاثیر داروها در کنار گیرنده و یا غیره را بدانید -10

 .نحوه فعال شدن پرودراگ ها را بدانید -11

 . نکات کلیدي عرضه شده درخصوص هر دارو و دسته جات را بدانید -12

 .راجع به یک مولکول فرضی ارائه شده بتوانید نظر بدهید -13

14- ADME  داروها را بخوبی بدانید 

 .داشته و راجع به انها نظر دهیدتوانایی مقایسه مولکولهاي مختلف را با هم در یک دسته خاص داروئی  -15

 

 یادگیري استفاده شده را در تقویم درس اعالم نمایید)-(خواهشمند است روش یاددهی :یادگیري -یاددهی هايروش

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

(... 

 ایفاي نقش  هاي کوچک بحث در گروه
 

 يریادگی
 تیهدا یاکتشاف

 شده
ه مسئل حل بر مبتنی یادگیري  (TBL)تیم  بر مبتنی یادگیري

(PBL)          
 

یادگیري مبتنی 
 بر  سناریو

 کالس وارونه

در سامانه نوید  آموزش مجازي
(پادکست، اسالید، جزوه و فایل 

استفاده از دانشجویان در تدریس (تدریس 
 توسط همتایان)

 موارد سایر بازي
) ببرید نام لطفاً(

------- 
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متنی، محتواي چند رسانه اي، 
 فیلم)

 :درس میتقو

 نام درس

 مسئول درس

  یادگیري يهاتیفعال
  

و شرح وظایف نام 
 )TAکمک مدرس (

 جلسه مبحث عنوان نام استاد تاریخ ارائه یادگیري-یاددهی روش

خود 
 آزمون

اتاق 
بحث 
 (فروم)

  تکلیف

20/06/14 حضوری ____________   
دكتر سادات  01

 ابراهيمي

تاثیر خصوصیات 
فیزیکو شیمیایی 
در جذب و پخش 

 داروها

1 

23/06/14 حضوری ____________   
01 

 دكتر امانلو

رابطه كمي بين 
ساختمان داروها 

و فعاليت 
بيولوژيكي 
استفاده از 

 )1كامپيوتر (

2 

27/06/14 حضوری ____________   
دكتر سادات  01

 ابراهيمي

تًاثير خصوصيات 
فيزيكوشيميايي در 

جذب و پخش 
 )2داروها (

3 

30/06/14 حضوری ____________   
01 

 دكتر امانلو

رابطه كمي بين 
ساختمان داروها 

و فعاليت 
بيولوژيكي 
استفاده از 

 )2كامپيوتر (

4 

06/07/14 حضوری ____________   
 دكتر امانلو 01

ساختمان گيرنده 
و نيروهاي دخيل 
در واكنشهاي دارو 

 )1گيرنده (با 

5 

10/07/14 حضوری ____________   
دكتر سادات  01

 ابراهيمي

تًاثير ساختمان و 
استريوشيمي و 

بيوايزواستريك در 

6 
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فعاليت داروها 
)1( 

17/07/14 حضوری ____________   
دكتر سادات  01

 ابراهيمي

تًاثير ساختمان و 
استريوشيمي و 

بيوايزواستريك در 
فعاليت داروها 

)2( 

7 

20/07/14 حضوری ____________   
 دكتر امانلو 01

ساختمان گيرنده 
و نيروي دخيل در 
واكنشهاي دارو با 

 )2گيرنده (

8 

24/07/14 حضوری ____________   
01 

دكتر سادات 
 9 راديواپكها ابراهيمي

27/07/14 حضوری ____________   
01 

دكتر سادات 
 10 متابولیسم داروها ابراهيمي

01/08/14 حضوری ____________   
01 

دكتر 
 11 )1سولفوناميدها ( فرومدی

04/08/14 حضوری ____________   
 12 آمینوگلیکوزیدها دكتر امانلو 01

08/08/14 حضوری ____________   
01 

دكتر 
 13 )2سولفوناميدها ( فرومدی

11/08/14 حضوری ____________   
پلی پپتیدها،پلی  دكتر امانلو 01

 ان ها،ماکرولیدها
14 

15/08/14 حضوری ____________   
01 

دكتر 
 15 کینولون ها فرومدی

18/08/14 حضوری ____________   
 دكتر امانلو 01

آنتی بیوتیکهای 
متفرقه و آنتی 

 سپتیک ها

16 

22/08/14 حضوری ____________   
01 

دكتر 
 فرومدی

داروهای ضد 
 انگل و آمیب

17 

25/08/14 حضوری ____________   
بتاالكتامها (پني  دکتر پیرعلی 01

 )1سيلين)(
19 

29/08/14 حضوری ____________   
01 

دكتر 
 20 تتراسیکلین ها فرومدی

02/09/14 حضوری ____________   
بتاالكتامها (پني  دکتر پیرعلی 01

 )2سيلين ها)(
21 

06/09/14 حضوری ____________   
01 

دكتر 
 فرومدی

ضد داروهای 
 قارچ

22 

09/09/14 حضوری ____________   
بتاالكتامها (پني  دکتر پیرعلی 01

 )3سيلين ها)(
23 

13/09/14 حضوری ____________   
01 

دكتر سادات 
 ابراهيمي

داروهاي 
 )1ضدويروس (

24 
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16/09/14 حضوری ____________   
سفالوسپورین  دکتر پیرعلی 01

 )1ها(
25 

20/09/14 حضوری ____________   
01 

دكتر سادات 
 ابراهيمي

داروهاي 
 )2ضدويروس (

26 

23/09/14 حضوری ____________   
سفالوسپورین  دکتر پیرعلی 01

 )2ها(
27 

27/09/14 حضوری ____________   
01 

دكتر سادات 
 ابراهيمي

داروهاي ضد 
 )1سرطان (

28 

30/09/14 حضوری ____________   
های  مهار کننده دکتر پیرعلی 01

 بتاالکتاماز
29 

04/10/14 حضوری ____________   
01 

دكتر سادات 
 ابراهيمي

داروهاي ضد 
 )2سرطان (

30 

07/10/14 حضوری ____________   
01 

دكتر سادات 
 ابراهيمي

داروهاي ضد 
 )3سرطان (

31 

 

 توضیحات:

 وضیحات بیشتر در این قسمت درج گردد.تدر صورت نیاز به 

 

 

  دانشجو:  یابیارز روش

 
 نام درس

 . نمرهزمآ
 نام مسئول درس

فعالیت هاي 
 یادگیري

(تکالیف، 
فروم، 

 خودآزمون)

  کوئیز میان ترم پایان ترم پروژه

سامانه 
 آزمون

 شفاهی/
 عملی

سامانه  کتبی
 آزمون

 شفاهی/
 عملی

سامانه  کتبی
 آزمون

 شفاهی/
 عملی

 کتبی

سهم            
 نمره
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زمان            
 برگزاري

 توضیحات:

ذکر نمایید. (مواردي چون نمره آزمون، براي هر استاد به صورت جداگانه بندي دقیق ارزشیابی نهایی دانشجو را ها و بارممالكلطفا 
  پیش بینی شده)حضور و غیاب در کالسهاي آنالین، تکالیف و سایر فعالیتهاي 

 با عالمت * مشخص گردد. آزمون)، سامانه کتبی، شفاهی/عملیآزمون (نوع برگزاري 

 درج گردد که سهم نمره فعالیت هاي مختلف یادگیري مربوط به کدام یک از اساتید است. وضیحاتت قسمتدر 

  :منابع

 .باشدیم مرتبط يهاتیساوب ینشان و هامقاله ،یتخصص يهاهینشر ،یدرس يهاکتاب شامل منابع

 :کتب) الف      

 آخرین چاپ Foyeکتاب شیمی داروئی 

 :مقاالت) ب      

 :شتریب مطالعه يبرا منابع) ج      


