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دانشکده داروسازی
دوره دکتری حرفھ ای

اطالعات درس:

1عنوان درس: دارو درمانی 
2694004کد درس:

1:3نوع و تعداد واحد
نام مسؤول درس: زھرا جھانگرد رفسنجانی

مدرس/ مدرسان:   دکتر نجم الدین، دکتر رستگارپناه، دکتر خویی، دکتر غالمی، دکتر محبی، دکتر ھنرمند، دکتر خلیلی    
پیشنیاز/ ھمزمان: 

1402-1401نیمسال تحصیلی:   

اطالعات مسؤول درس:

رتبھ علمی: دانشیار
محل کار:دانشکده داروسازی گروه داروسازی بالینی

09122838464تلفن تماس:
zjahangard@sina.tums.ac.irنشانی پست الکترونیک:

 واحد عملی)1 واحد نظری، 2مشتمل بر: نظري، عملي و یا نظري- عملي بھ تفكیك تعداد واحدھاي مصوب. (مثال:  1
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توصیف کلی درس:

و عفونتھا گوارشی، ھای بیماری قلبی، ھای بیماری ھای حوزه در درمانی دارو و ھا بیماری مباحث کھ گردد می ارائھ نظری واحد سھ بصورت  1درمان دارو درس  
آن درمان و بیماری ھر کلی اصول مبحث ھر در گردد. می مطرح  استفراغ تھوع کنترل و درد دارودرمانی و پوستی بیماریھای و زنان اختالالت و متابولیک اختالالت 

شامل پاتوفیزیولوژی بیماری، عالیم بالینی و تستھای تشخیصی و اصول  دارو درمانی ھر بیماری مطرح می گردد.

اھداف کلی/ محورھای توانمندی:

آشنایی با بیماری ھا و دارودرمانی ویژه ھر بیماری

اھداف اختصاصی/ زیرمحورھای ھر توانمندی:

پس از پایان این درس انتظار میرود کھ فراگیردارو درمانی ھر بیماری را بداند، نکات مھم دارویی و داروھای ضروری در درمان این بیماریھا را بشناسد و بتواند مورد 
مشورت پزشک، پرستار و بیمار در این زمینھ قرار بگیرد..

روشھای یاددھی- یادگیری:

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

اکتشافی یادگیری   ایفای نقش  بحث در گروھھای کوچک 
ھدایت شده

PBL یادگیری مبتنی بر حل مسئلھ ((TBL) یادگیری مبتنی بر تیم    بر مبتنی یادگیری  
سناریو

 کالس وارونھ

تدریس در دانشجویان از استفاده   آموزش مجازي
(تدریس توسط ھمتایان)

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

تقویم درس:

9

مسئول درس

کالس 
آنالین

فعالیتھای یادگیری  روش تدریس تاریخ 
ارائھ

نام استاد عنوان مبحث جلسھ

خود 
آزمون

اتاق بحث 
(فروم)

تکلی
ف

فیلم محتوای چند 
رسانھ ای

جزوه و 
فایل متنی

اسالید پادکست

* * * 17/1
1

آقای دکتر 
رستگارپناه اسھال و یبوست درمانی دارو

1

* * * 19/1
1

آقای دکتر 
رستگارپناه

 ھای بیماری در دارودرمانی
فوقانی گوارش دستگاه

2

* * * 24/1
1

آقای دکتر 
رستگارپناه

 گوارش دستگاه بیماریھای
تحتانی

3

* * * 26/1
1

آقای دکتر 
رستگارپناه

 کبد نارسائی در دارودرمانی
پیشرفتھ

4

* * *
01/1

2

آقای دکتر 
رستگارپناه

 ) ویروسی غیر ھپاتیتھای
 ، اتوایمیون ، داروئی

NASH)

5

* * * 03/1
2

آقای دکتر 
رستگارپناه

سوء ھاضمھ، سوزش سر 
IBSدل، ھموروئید و 

6
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* * * 08/1
2

آقای دکتر 
نجم الدین 1تفسیرتستھای آزمایشگاھی 7

* * * 10/1
2

آقای دکتر 
نجم الدین 2تفسیرتستھای آزمایشگاھی 8

* * * 15/1
2

آقای دکتر 
نجم الدین

دارودرمانی دردھای 
نوروپاتیک، مزمن و 

functional

9

* * * 22/1
2

آقای دکتر 
نجم الدین دارودرمانی تھوع واستفراغ 10

* * * 24/1
2

آقای دکتر 
نجم الدین واکنشھای حساسیت داروئی 11

* * * 14/0
1

آقای دکتر 
خلیلی 12 )1کلیات آنتی بیوتیکھا (

* * * 16/0
1

آقای دکتر 
خلیلی 13 )2کلیات آنتی بیوتیکھا (

* * * 21/1 آقای دکتر 
خلیلی

عفونتھای دستگاه تنفسی 
تحتانی

14

* * * 23/0
1

آقای دکتر 
خلیلی

عفونتھای دستگاه تنفسی 
فوقانی

15

* * * 28/0
1

آقای دکتر 
خلیلی عفونت ھای ادراری 16

* * * 30/0
1

آقای دکتر 
خلیلی

عفونتھای شایع ویروسی، 
قارچی، انگلی

17

* * * 06/0
2

آقای دکتر 
خلیلی عفونتھای مقاربتی 18

* * * 11/0
2

آقای دکتر 
خلیلی بیماریھای اندمیک ایران 19

* * * 13/0
2

آقای دکتر 
خلیلی

دارودرمانی مشکالت شایع 
چشمی ، گوشی، دھانی و 

بینی

20

* * * 18/0
2

آقای دکتر 
ھنرمند چاقی 21

* * * 20/0
2

آقای دکتر 
ھنرمند

اختالالت غده فوق کلیوی و 
ھیپوفیز

22

* * * 25/0
2

آقای دکتر 
غالمی )1پرفشاری خون ( 23

* * * 01/0
3

آقای دکتر 
غالمی )2پر فشاری خون ( 24

* * * 03/0
3

آقای دکتر 
غالمی دیس لیپیدمی 25

* * * 08/0
3

آقای دکتر 
غالمی قلب ایسکمیک ھای بیماری 26

* * * 10/0
3

خانم دکتر 
محبی

) (یائسگی 1اختالالت زنان (
، دیسمنوره)

27

* * * 17/0
3

خانم دکتر 
محبی

 ، PCO) (2اختالالت زنان (
اندومتریوز)

28

* * * 22/0
3

آقای دکتر 
خویی )1بیماریھای پوستی ( 29

* * * 24/0
3

آقای دکتر 
خویی )2بیماریھای پوستی ( 30

* * * 29/0
3

آقای دکتر 
خویی

دارو درمانی در بارداری و 
شیردھی

31

توضیحات:
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لطفا روش تدریس، فعالیت ھای یادگیری و کالس آنالین با عالمت * مشخص گردد.

در صورت نیاز بھ توضیحات بیشتر در این قسمت درج گردد.

1نام درس دارو درمان 
آزم. نمره

نام مسئول درس دکتر زھرا جھانگرد

فعالیت ھای 
یادگیری

(تکالیف، فروم، 
خودآزمون)

پروژه پایان ترم میان ترم کوئیز

سامانھ 
آزمون

شفاھی 
آنالین

حضوری سامانھ 
آزمون

شفاھی 
آنالین

حضوری سامانھ 
آزمون

شفاھی 
آنالین

حضوری

سھم نمره
* * زمان 

برگزاری
نوع 

برگزاری 

 

روش ارزیابی دانشجو:  

توضیحات:

 تا پایان مبحث عفونتھای شایع ویروسی، قارچی، برگزار می گردد (از ھر جلسھ 5/2/1402در طول ترم یک آزمون میان ترم بصورت حضوری و تشریحی در تاریخ  
 سوال). نمره نھایی 6 سوال و از مباحث جدید ھر مبحث 3 سوال). در امتحان پایان ترم از کل مباحث سوال طرح می گردد.(از مباحث قبل از میان ترم ھر مبحث 3

جمع نمره میان ترم و پایان ترم می باشد و ھر سوال وزن یکسان دارد. سھم ھر استاد از نمره پایان ترم بر اساس تعداد جلسات بوده و برای ھر جلسھ یکسان می باشد. 
در صورتی کھ ھر یک از اساتید برای فعالیتھای یادگیری اعم از تکالیف و خودآزمون یا پروژه نمره ای مد نظر داشتھ باشند آن نمره ، جزیی از سھم نمره بر اساس 

تعداد جلسات با نظر خود ایشان لحاظ می شود.

منابع: 

منابع شامل کتابھای درسی، نشریھھای تخصصی، مقالھھا و نشانی وبسایتھای مرتبط میباشد.

11      الف) کتب:درسنامھ جامع درمانشناسی چاپ دوم و کتاب اپالید تراپیوتیک ویرایش 
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      ب) مقاالت:

      ج) منابع برای مطالعھ بیشتر: منابع دیگر ھر مبحث توسط استاد مربوطھ ارائھ می گردد


