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  دانشكده داروسازي
  حرفه اي دكتريدوره 

 

  درس:اطالعات 

     2داروشناسي نظري  درس: عنوان
    2654278 كد درس:

   واحد 3 :1نوع و تعداد واحد
  دكتر روح اله حسينينام مسؤول درس: 

 دكتر محمد عبداللهي نام مدير گروه:

دكتر سيد ناصر استاد، دكتر روح اله حسيني، دكتر اميد سبزواري، دكتر محمدرضا شريف زاده، دكتر محمد    مدرس/ مدرسان:
 دكتر مجتبي مجتهد زادهدكتر عباس كبريايي زاده، ، محمدحسين قهرماني دكترعبداللهي، 

  نظري (پيش نياز) 1داروشناسي زمان: نياز/ همپيش
 1401-1402نيمسال دوم  نيمسال تحصيلی:

  10 - 12 شنبه و سه شنبه  ساعت:روز و 

  کالس شماره يک مکان:

  اطالعات مسؤول درس:

  دانشيار رتبه علمي:
  دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران، ساختمان قديم، طبقه دوم محل كار:

  64122318تلفن تماس: 
  rhosseini@sina.tums.ac.ir نشاني پست الكترونيك:

 

                                                            

  واحد عملي) 1واحد نظري،  2عملي به تفكيك تعداد واحدهاي مصوب. (مثال:  -نظرينظري، عملي و يا مشتمل بر: 1 
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 درس يكل فيتوص: 

ر به همراه داروهاي موثداروهاي ضد ميكروبي از جمله ، ضد باكتري، ضد قارچ و ضد پروتوزوآ آنتي بيوتيكها و در اين واحد دانشجو با 
ي مطالبي با محوريت دارو درماني و چنين، اين واحد به ارائههمآشنا مي شود. در بيمارهاي مربوط به دستگاه غدد درون ريز 

گروه هاي خاص خواهد پرداخت. بحث هاي فارماكوژنتيك، داروشناسي سيستم ايمني، ژن درماني، داروهاي  هاي كينتيكي درتفاوت
نيز در خالل اين واحد بحث خواهند   سرطانشيمي درماني  و مورد استفاده در كم خوني و هموستاز كلسيم و اختالالت اسيد و باز

  شد. 

  
 مندي:محورهاي توان/ يكل فاهدا  

  
، داروهاي دستگاه غدد درون ريز و سيستم ايمنيبر كلياتي درمورد داروهاي مؤثر  بتوانند دوره طي از مي بايست پسدانشجويان 

با تاكيد بر كينتيك و ديناميك داروها بيان  و داروهاي مورد استفاده در كم خوني و هموستاز كلسيم شيمي درماني و ضد ميكروبي
مباحث اختالالت اسيد و باز، فارماكوژنتيك و ژن درماني و دارودرماني در گروه هاي خاص نيز به رود تا چنين انتظار ميهم نمايند.

   خوبي آموخته شوند.
   
 مندي:ي/ زيرمحورهاي هر تواناختصاص اهداف -  

 يادگيري -ياددهي هايروش:  

سخنراني تعاملي (پرسش و پاسخ، �
 كوئيز، بحث گروهي و ...)

  ايفاي نقش  � هاي كوچك بحث در گروه �
 

 ياكتشاف يريادگي �
 شده تيهدا

  )PBL(مسئله  حل بر مبتني يادگيري � (TBL)تيم  بر مبتني يادگيري � 
 

يادگيري مبتني بر   �
 سناريو

 كالس وارونه �

استفاده از دانشجويان در تدريس  �  آموزش مجازي �
 (تدريس توسط همتايان)

 نام لطفاً( موارد ساير بازي �
  -------) ببريد
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 :تقويم درس  

  نظری 2داروشناسی : نام درس

  روح ا... حسينی: دکتر مسئول درس

های فعاليت
   يادگيری

   

کمک و شرح وظايف نام 
  )TAمدرس (

 عنوان مبحث  نام استاد  تاريخ ارائه يادگيری-روش ياددهی

سه
جل

 

ون
زم
د آ
خو

م)  
رو
(ف

ث 
بح

ق 
اتا

  

ف
کلي
ت

  

  

   
 –دکتر همايون بهمدی 
  دکتر مرضيه نوروزی

  (کمک در تدريس)

محتوای  –اساليد 
 چند رسانه ای

 1 کليات شيمی درمانی دکتر شريف زاده 18/11/1401

 2 )1ها (بتاالکتام دکتر شريف زاده 25/11/1401     
 3 )2ها (بتاالکتام دکتر شريف زاده 02/12/1401     

   - 
محتوای  –اساليد 

 چند رسانه ای
 4 هاها و فلوروکينولونسولفوناميد دکتر حسينی 06/12/1401

 دکتر حسينی 09/12/1401     
تتراسايکلين ها، کلرامفنيکل، 

 هالينکوزآميد
5 

 دکتر  حسينی 13/12/1401     
ها، پلی ها، ماکروليدآمينوگليکوزيد

 هاميکسين
6 

   
آزاده  –دکتر ابراهيمی 

 (کمک در تدريس) رسولی
محتوای  –اساليد 

 چند رسانه ای
  7  های ضد مايکوباکتريادارو  دکتر استاد 16/12/1401

 8 های ضد پروتوزوآمترونيدازول و دارو دکتر استاد 20/12/1401     

   
گلناز  –شبنم دل آسود 

مسعود صرافها  –احمدی 
 (کمک در تدريس)

محتوای  –اساليد 
 چند رسانه ای

 9 )1های ضد قارچ (دارو دکتر سبزواری 23/12/1401

 10 )2های ضد قارچ (دارو دکتر سبزواری 27/12/1401     

    
محتوای  –اساليد 

 چند رسانه ای
 11 های ضد انگل و کرمدارو دکتر استاد 19/01/1401

 12 داروهای ضد  ويروس دکتر استاد 22/01/1402     

   
نسيم آثار (کمک در 

 تدريس)
محتوای  –اساليد 

 چند رسانه ای
 13 هاداروشناسی ويتامين دکتر کبريايی زاده 26/01/1402

 14 )1های خاص (دارودرمانی در گروه دکتر کبريايی زاده 29/01/1402     
 15 )2های خاص (دارودرمانی در گروه دکتر کبريايی زاده 05/02/1402     
  16  هموستاز کلسيم  دکتر حسينی  09/02/1402     
  17  داروهای مورد استفاده در کم خونی  دکتر حسينی  12/02/1402     

   - 

 –اساليد  -پادکست 
محتوای چند رسانه 

 –تکليف  – ای
 کالس آنالين

  دکتر محتهد زاده  16/02/1402
داروهای موثر بر دستگاه 

  )1هيپوفيز (-هيپوتاالموس
18  

  دکتر محتهد زاده  19/02/1402     
داروهای موثر بر دستگاه 

  )2هيپوفيز (-هيپوتاالموس
19  

  20  اختالالت اسيد و باز  دکتر محتهد زاده  23/02/1402     

    
محتوای  –اساليد 

 چند رسانه ای
  دکتر سبزواری  30/02/1402

هورمون های پانکراس و  داروهای ضد 
  )1ديابت (

21  

  دکتر سبزواری  02/03/1402     
پانکراس و  داروهای ضد هورمون های 

  )2ديابت (
22  

   
نسيم آثار (کمک در 

 تدريس)

محتوای  –اساليد 
 – چند رسانه ای
کالس  –خود آزمون 

 آنالين

  23  های آنآدرنوکورتيکوئيدها و آنتاگونيست  دکتر عبداللهی  06/03/1402
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  24  های موثر بر آنتيروئيد و دارو  دکتر عبداللهی  09/03/1402     

  دکتر استاد  13/03/1402     
های های گنادی و مهارکنندههورمون

  هاآن
25  

   
بهنام  –آزاده رسولی 

 اميدی (کمک در تدريس)

محتوای  –اساليد 
 - چند رسانه ای
 خودآزمون

  26  داروهای ضد انعقاد  دکتر  قهرمانی  16/03/1402

  27  )1شيمی درمانی سرطان (  دکتر  قهرمانی  20/03/1402     
  28  )2شيمی درمانی سرطان (  دکتر  قهرمانی  23/03/1402     
  29  )3شيمی درمانی سرطان (  دکتر  قهرمانی  27/03/1402     
  30  فارماکوژنتيک  دکتر  قهرمانی  30/03/1402     
  31  ژن درمانی  دکتر  قهرمانی  فوق العاده     
  32  ايمونوفارماکولوژی  دکتر  قهرمانی  فوق العاده     

  توضيحات:

  وضيحات بيشتر در اين قسمت درج گردد.تدر صورت نياز به 

   يابی دانشجو: ارزروش 

  : سم شناسی نظرینام درس
  

  : دکتر محمد عبداللهینام مسئول درس

فعاليت های 
  يادگيری

(تکاليف، فروم، 
  خودآزمون)

 دکتر حسينی کوئيز ميان ترم پايان ترم پروژه
 
سامانه  

  آزمون
  شفاهی/
  عملی

سامانه   کتبی
  آزمون

  شفاهی/
  عملی

سامانه   کتبی
  آزمون

  شفاهی/
  عملی

  کتبی

  سهم نمره                
  زمان برگزاری                

فعاليت های 
  يادگيری

(تکاليف، فروم، 
  خودآزمون)

  دکتر عبداللهی کوئيز  ميان ترم   پايان ترم   پروژه

سامانه     
  آزمون

  شفاهی/
  عملی

سامانه   کتبی
 آزمون

  شفاهی/
  عملی

سامانه   کتبی
 آزمون

  شفاهی/
  عملی

    کتبی

  سهم نمره                      
  زمان برگزاری                      
های  فعاليت

  يادگيری
(تکاليف، فروم، 

  خودآزمون)

  اریودکتر سبز  کوئيز    ميان ترم    پايان ترم   پروژه

سامانه     
  آزمون

  شفاهی/
  عملی

سامانه   کتبی
  آزمون

  شفاهی/
  عملی

سامانه   کتبی
  آزمون

  شفاهی/
  عملی

    کتبی

  سهم نمره                      
  زمان برگزاری                      

فعاليت های 
  يادگيری

فروم، (تکاليف، 
  خودآزمون)

  دکتر کبريائی زاده  کوئيز    ميان ترم    پايان ترم   پروژه

  سهم نمره                
  برگزاریزمان                 
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فعاليت های 
  يادگيری

(تکاليف، فروم، 
  خودآزمون)

  دکتر حسينی  کوئيز    ميان ترم    پايان ترم   پروژه

سامانه     
  آزمون

  شفاهی/
  عملی

سامانه   کتبی
  آزمون

  شفاهی/
  عملی

سامانه   کتبی
  آزمون

  شفاهی/
  عملی

    کتبی

  سهم نمره                
  زمان برگزاری                

  
  
  
  

فعاليت های 
  يادگيری

(تکاليف، فروم، 
  خودآزمون)

  دکتر استاد  کوئيز    ميان ترم    پايان ترم   پروژه

سامانه     
  آزمون

  شفاهی/
  عملی

سامانه   کتبی
  آزمون

  شفاهی/
  عملی

سامانه   کتبی
  آزمون

  شفاهی/
  عملی

    کتبی

  سهم نمره                      
  زمان برگزاری                      

فعاليت های 
  يادگيری

(تکاليف، فروم، 
  خودآزمون)

  دکتر قهرمانی  کوئيز    ميان ترم    پايان ترم   پروژه

سامانه     
  آزمون

  شفاهی/
  عملی

سامانه   کتبی
  آزمون

  شفاهی/
  عملی

سامانه   کتبی
  آزمون

  شفاهی/
  عملی

    کتبی

  سهم نمره                      
  زمان برگزاری                      
دکتر کبريائی   کوئيز    ميان ترم    پايان ترم      

  زاده
فعاليت های 
  يادگيری

(تکاليف، فروم، 
  خودآزمون)

سامانه  پروژه
  آزمون

  شفاهی/
  عملی

سامانه   کتبی
  آزمون

  شفاهی/
  عملی

سامانه   کتبی
  آزمون

  شفاهی/
  عملی

    کتبی

  سهم نمره                      
  زمان برگزاری                      
دکتر   کوئيز    ميان ترم    پايان ترم      

  مجتهدزاده
فعاليت های 
  يادگيری

(تکاليف، فروم، 
  خودآزمون)

سامانه  پروژه
  آزمون

  شفاهی/
  عملی

سامانه   کتبی
  آزمون

  شفاهی/
  عملی

سامانه   کتبی
  آزمون

  شفاهی/
  عملی

    کتبی

  توضيحات:

  منتخب انجام می شود. (در صورت هماهنگی با دانشجويان موارد ذکر شده

ذآر نماييد. (مواردی چون نمره برای هر استاد به صورت جداگانه بندي دقيق ارزشيابي نهايي دانشجو را ها و بارممالكلطفا 
    آزمون، حضور و غياب در کالسهای آنالين، تكاليف و ساير فعاليتهای پيش بينی شده)

  با عالمت * مشخص گردد. آزمون)، سامانه کتبی، شفاهی/عملینوع برگزاری آزمون (
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  درج گردد که سهم نمره فعاليت های مختلف يادگيری مربوط به کدام يک از اساتيد است. وضيحاتت قسمتدر 

  :منابع  

  باشد.های مرتبط میسايتها و نشانی وبهای تخصصی، مقالههای درسی، نشريهمنابع شامل کتاب

  الف) کتب:       

 Basic and Clinical Pharmacology. Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, McGraw-Hill Medical, The 
latest edition.  

 Rang & Dale’s Pharmacology. Rang HP, Ritter JM, Flower RJ, Henderson G, Churchill Livingstone, 
The latest edition. 
  

  ی مربوط با موضوع تدريس را بارگذاری خواهند کرد. در صورت لزوم، هر يک از اساتيد به صورت جداگانه مقاله ب) مقاالت:      

در صورت لزوم، هر يک از اساتيد به صورت جداگانه منابع بيشتر مربوط با موضوع تدريس را    ج) منابع برای مطالعه بيشتر:      
  بارگذاری خواهند کرد.

  


