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 معاونت آموزشي 

 ي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک

 ي آموزش  یز یرواحدبرنامه
 «دوره  »طرح طراحي  چارچوب

 درس:اطالعات  

 گروه شیمي دارویي   گروه آموزشي ارایه دهنده درس: 

  2شیمي دارویي درس: عنوان

  كد درس: 

 1:3واحد و تعداد نوع 

 دكتر لقمان فیروز پور نام مسؤول درس: 

دكتر مرتضي  -دكتر لطیفه نویدپور-دكتر علیرضا فرومدی -دكتر تهمنه اكبرزاده -دكتر لقمان فیروزپورمدرسان:   مدرس/ 

 پیرعلي همداني     

 

 1شیمي دارویي  : زمانهم /نیازپیش

 داروسازی عمومي  تحصیلي:و مقطع رشته 

 :درس  مسؤول  اطالعات

 استادیار   رتبه علمي:

 شیمي دارویيرشته تخصصي:

 دانشکده داروسازی  محل كار:

 09123186545تلفن تماس:

  firoozpour@gmail.comالکترونیک:پست نشاني  

 

 

 واحد عملي(  1واحد نظری،    2عملي به تفکیک تعداد واحدهای مصوب. )مثال:    -نظرینظری، عملي و یا  مشتمل بر:  1

 

mailto:firoozpour@gmail.com
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درس را در قالب  های مختلف محتوایی  بخش، ی کل  یحاتیرود مسؤول درس ضمن ارائه توضیم )انتظار    درس یکل فیتوص

 (:  فکندیادوبند،توصیکی

 

 :مندیتوان  محورهای   / یکل  فاهدا

 آشنایي دانشجو با ساختارهای شیمیایي دسته های مختلف دارویي -

 آشنایي دانشجو با تاثیر گروه های عاملي مختلف بر اثر دارو-

 آشنایي دانشجو با رابطه ساختمان و اثر دارو-

 آشنایي با نیاز صنعت دارویي كشور به داروهای این حوزه  -

 آشنایي با صنعت تولید مواد موثره داروهای این دوره   -

 

 : مندیتوانمحورهای هر  زیر  /یاختصاص اهداف

 :ریفراگ رودكهيم  انتظار درس نیا انیازپا  پس

 بتواند با دیدن ساختار شیمیایي اثرات دارو را پیش بین كند  -
 بتواند با دیدن ساختار شیمیایي اثرات جانبي دارو را پیش بیني كند  -
 بتواند تغییرات ساختماني برای كاهش عوارض جانبي را پیش بیني كند  -
 بتواند تغییرات ساختماني برالي افزایش فعالیت را پیش بیني كند  -
 بتواند تغییرات ساختماني برای تعدیل خصوصیات فیزیکوشیمیایي را پیش بیني كند  -
 نیاز های صنعت كشور به این مواد موثره را درک نموده و در صورت عالقه مسیر صنعتي سازی را بداند. -

 

 : 1آموزشی  رویکرد

 3تركیبي  ■ حضوری  2مجازی 

 :با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده  یادگیری  - یاددهی  هایروش

 رویکرد مجازی 

  كالس وارونه  

 یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

 
1. Educational Approach 
2.Virtual Approach 

3. Blended Approach:Blended learning is an approach to education that combines online educational materials and opportunities 

for interaction online with traditional place-based classroom methods. 
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 یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي■

  ( PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله )

  یادگیری اكتشافي هدایت شده  ■

  یادگیری مبتني بر سناریوی متني  

  یادگیری مبتني بر مباحثه در فروم 

 ------- (  لطفاًنامببرید)  سایرموارد

 رویکرد حضوری

  سخنراني تعاملي )پرسش و پاسخ، كوئیز، بحث گروهي و ...(  

  بحث در گروههای كوچک  

  ایفای نقش  

  یادگیری اكتشافي هدایت شده  

  ( TBLیادگیری مبتني بر تیم )

  (  PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله )■

   یادگیری مبتني بر سناریو  

  استفاده از دانشجویان در تدریس )تدریس توسط همتایان(  ■

 یادگیری مبتني بر بازی  

 ------- (  لطفاًنامببرید)  سایرموارد

 رویکرد ترکیبی

 رود.های زیرمجموعه رویکردهای آموزشي مجازی و حضوری، به كار ميتركیبي از روش

 . :  برگزاری كالسهای حضوری رفع اشکال، بررسي متون و حل مساله    لطفا نام ببرید

 :درس  میتقو

 2: شیمی دارویی  نام درس

 لقمان فیروزپور: دکتر مسئول درس

کالس  

آنالی

 ن 

جلس  مبحث  عنوان نام استاد تاریخ ارائه س یتدر روش یادگیری  یهاتیفعال

 ه

  خود

آزمو

 ن

اتاق  

بحث  

)فروم 

) 

تکلي

 ف

في

 لم

محتوای  

چند  

رسانه  

 ای

جزوه  

و 

فایل  

 متني 

اسل 

 اید 

پادک

 ست 
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سه شنبه  

18/11/1410 

  و هیپوفیز های هورمون دكتر فرومدی 

   هیپوتاالموس

1 

سه شنبه           

25/11/1401 

 2 ا آدرنوكورتیکوئیده  دكتر فرومدی 

سه شنبه           

2/12/1401 

 3 آدرنوكورتیکوئیدها  دكترفرومدی 

شنبه           

6/12/1401 

 4 پروژسترون  و استروژن  دكتر فرومدی 

سه شنبه           

9/12/1401 

 5 پروژسترون  و استروژن  دكتر فرومدی 

شنبه           

13/12/1401 

 6 پروژسترون  و استروژن  دكترفرومدی 

سه شنبه           

16/12/1401 

 7 آندروژن  آنتي و آندروژن دكتر فرومدی 

شنبه           

20/12/1401 

 8 آنابولیک  داروهای  دكتر فرومدی 

سه شنبه           

23/12/1401 

 9 داروهای ضد دیابت دكتر فرومدی 

شنبه           

27/12/1401 

 10 داروهای ضد دیابت دكتر فرومدی 

سه شنبه           

15/1/1402 

داروهای پایین اورنده   دكتر پیرعلي

 چربي خون 

11 

شنبه           

19/1/1402 

 داروهای ضد آریتميد دكتر پیرعلي

 

12 
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سه شنبه           

22/1/1402 

 13 گلي كوزیدهای قلبي دكتر پیرعلي

شنبه           

26/1/1402 

 14 داروهای ضد انعقاد  دكتر پیرعلي

سه شنبه           

29/1/1402 

 آنتي و هیستامین دكتر فیروزپور 

 ها  هیستامین

15 

سه شنبه           

5/2/1402 

 آنتي و هیستامین دكتر فیروزپور 

 ها  هیستامین

16 

شنبه           

9/2/1402 

  آگونیست و مقدمات دكتر اكبرزاده 

 نرژیک  كلي سیستم

17 

سه شنبه           

12/2/1402 

 18 مدر  داروهای دكتر فیروزپور 

شنبه           

16/2/1402 

  های آنتاگونیست  دكتر اكبرزاده 

 كولینرژیک  سیستم

19 

سه شنبه           

19/2/1402 

  عملکرد بر   موثر داروهای دكتر فیروزپور 

 تیرویید  غده

20 

شنبه           

23/2/1402 

 عصبي مسدد  داروهای دكتر اكبرزاده 

  مسددهای- عضالني

 گانگلیوني 

21 

شنبه           

30/2/1402 

  كننده  مهار داروهای دكتر اكبرزاده 

 استراز  كولین  آنزیم

22 

سه شنبه           

2/3/1402 

  كننده حس بي  داروهای دكتر فیروزپور 

 موضعي  های

23 

شنبه           

6/3/1402 

  های گیرنده   دكتر نویدپور 

 داروهای و آدرنرژیك

 آن بر موثر

24 

سه شنبه           

9/3/1402 

جنبه های صنعتی   دكتر فیروزپور 

 2شیمی دارویی 

25 

شنبه           

13/3/1402 

  آگونیست β داروهای دكتر نویدپور 

β-  آنتاگونیست   

26 

شنبه           

16/3/1402 

  كننده  مهار داروهای نویدپور دكتر 

  ضد داروهای  - گیرنده

 خون   فشار

27 

سه شنبه           

20/3/1402 

خون    ضدفشار داروهای دكتر نویدپور 

 )كانال كلسیم( 

28 

شنبه           

23/3/1402 

  كننده  مهار داروهای دكتر نویدپور 

  آنزیم تبدیل

 آنژیوتانسین 

29 

سه شنبه           

27/3/1402 

  كانال  بازكننده  داروهای دكتر نویدپور 

 پتاسیم

30 
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 : دانشجوو انتظارات از  فیوظا

در موعد  ، انجام تکالیف  در كالس درس  منظمحضور  نظیر    و انتظاراتي    در طول دوره است. وظایف  دانشجوعمومي    فیمنظوروظا

 1كالسهای  برنامهو مشاركت فعال در مقرر، مطالعه منابع معرفي شده 

 دانشجو:   یابیارزروش

 2ذكر نوع ارزیابي )تکویني/تراكمي( ▪

 ذكر روش ارزیابي دانشجو ▪

 دانشجو نهایي  ذكر سهم ارزشیابي هر روش در نمره ▪

 

-تی باذكرفعالیآموزش دانشجودرطولدورهیابیارز:3)سازنده( ینیتکویابیارز ✓

تواند صرفا با هدف ارایه بازخورد اصالحي و  این نوع ارزیابي مي.  دهد ياستادانجاممییاباراهنمایکهدانشجوبهطورمستقلییاه

ارزیابي به آن، در نمره دانشجو   از  رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت دانشجو صورت پذیرفته و یا با اختصاص سهمي 

 تأثیرگذار باشد و یا به منظور تحقق هر دو هدف، از آن استفاده شود.   

 آزمونک )كوییز( های كالسي  های كالسي و مانند كاربرگانترمیمآزمون ،یادوار يصیتشخ یهامختلف،آزمون یهاانجامپروژه: رینظ

 باشد:    ریشامل موارد ز توانديممثالیبراكه است  دوره  انیدانشجو در پا يابیارز :4( یانیپا)یتراکمیابیارز ✓

های كتبي بسته پاسخ اعم از  آزمونشامل  های كتبي  برای مثال آزمون هابا ذكر انواع آزمون  ي اعملیوی،شفاهيکتبیهاآزمون -

  اعم از تشریحي و كوته پاسخ،   های كتبي باز پاسخنادرست« و آزمون  -ای«، »جوركردني گسترده«، »درست»چندگزینه

که برای مثال  های عملیآزمون....،  و  های كلیدی، سناریونویسي با ساختن فرضیه  نظیرآزمون ویژگي  های استدالليآزمون

 
 های آموزشي اعم از حضوری و مجازی، لحاظ گردند.توانند در همه انواع دورهاین وظایف مصادیقي از وظایف عمومي هستند و  مي. 1

 . باشدتراكمي   سهم ارزیابيارزیابي تکویني بیش از ،سهم مجازی يآموزش رویکرددر . 2

 
3. Formative Evaluation 
4. Summative Evaluation 



7 
 

با استفاده   3كار مبتني بر محل   ارزیابيو یا  و ... 1OSCE ،2OSLEنظیر  های ساختارمند عینيانواع آزمون شاملتواند مي

 . باشدو .....  7درجه 360، ارزیابي 6)پورت فولیو(  كارپوشه، 5کبو الگ، 4DOPSاز ابزارهایي نظیر

 : منابع

 . باشديم مرتبط  یها تیسا وبی ونشان ها مقاله  ،يتخصص یها هی،نشر  يدرس یها كتاب شامل منابع

 :كتب( الف

Principles of Medicinal Chemistry. Foye WO, Lmke TL, Williams DA. Williams and Wilknis, 

The last edition. 

 : مقاالت( ب

 موردی استفاده مي گردد.  بر اساس فعالیت های كالسي و حل مساله بصورت

 :يج( محتوای الکترونیک      

 محتوای الکترونیکي چند رسانه ای تهیه شده توسط اساتید برا ی تفهیم بهتر مطالب مرتبط با هر جلسه. 

 :شتریب مطالعه یبرا منابع( د

Wilson & Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry.  Charles 

Owens Wilson, John Marlowe Beale, John H. Block, Ole Gisvold. The last edition. 

Burger's Medicinal Chemistry, Drug Discovery and Development, Volumes 4, 5. edited by Scott 

D. Edmondson, edited by Bryan H. Norman. 

 

 

 
1.Objective Structured Clinical Examination 
2.Objective Structured Laboratory Examination 
3.Workplace Based Assessment 

های عملي )پروسیجرها(  برای ارزیابي مهارت  به طور ویژه،روشي است كه  :  Direct Observation of Procedural Skillsهای بالینيمستقیم مهارتمشاهده  .4

قرار مي بر اساس یک چک لیست  طراحي شده است. در این روش فراگیر در حین انجام پروسیجر، مورد مشاهده  ساختارمند، ارزیابي  گیرد و عملکرد وی 

دقیقه و ارائه بازخورد به وی    ۱۵شود.. با این روش، بعد از هر بار انجام آزمون، نقاط قوت و ضعف فراگیر شناسایي مي شوند. فرایند مشاهده فراگیر در حدود  مي

 .انجامددقیقه به طول مي ۵حدود 

5.Logbook 
6.Portfolio 
7. Multi Source Feedback (MSF) 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Charles+Owens+Wilson&text=Charles+Owens+Wilson&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Charles+Owens+Wilson&text=Charles+Owens+Wilson&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=John+Marlowe+Beale&text=John+Marlowe+Beale&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=John+H.+Block&text=John+H.+Block&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&field-author=Ole+Gisvold&text=Ole+Gisvold&sort=relevancerank&search-alias=books


8 
 

 

 
   چك لیست ارزیابی طرح دوره

 چگونگی پردازش طرح با توجه به معیارها  

 نام درس آیتم معیارهای ارزیابی
رشته 

 مقطع 
 گروه

توضیحات در 

خصوص موارد 

 نیازمند اصالح

 قابل قبول  نیازمند اصالح

به اطالعات كلي درس اعم از گروه آموزشي ارایه دهنده    

، كد درس، نوع و تعداد واحد، نام درس درس، عنوان

زمان  مسؤول درس و سایر مدرسان، دروس پیش نیاز و هم

 و رشته و مقطع تحصیلي اشاره شده است.  

 اطالعات درس 

   

اطالعات مسؤول درس اعم از رتبه علمي، رشته تخصصي،    

 اطالعات تماس و ...  درج شده است.

اطالعات  

 مسؤول درس 

در حد یک یا دو بند  درسهای مختلف محتوایي بخش   

 معرفي شده است.

توصیف كلي 

 درس 

   

اهداف كلي/ محورهای توانمندی  با قالب نوشتاری صحیح  

اند..درج شده   

اهداف كلي/ 

محورهای  

 توانمندی 

   

مندی با قالب  اهداف اختصاصي/ زیرمحورهای هر توان

.اندنوشتاری صحیح درج شده   

ي/ اهدافاختصاص

زیرمحورهای هر 

مندی توان  

   
رویکرد آموزشي مورد نظر در ارایه دوره اعم از حضوری، 

 مجازی و تركیبي مشخص شده است.  
 رویکرد آموزشي 

   

.اندهای یاددهي و یادگیری درج شده روش  

های  روش

  -یاددهي

 یادگیری 

جدول مربوط به تقویم درس، به طور كامل تکمیل شده    

 است.
 تقویم درس 

   
انتظارات از دانشجویان نظیر حضور منظم در وظایف و 

كالس درس، انجام تکالیف در موعد مقرر، مطالعه منابع  

  و ... های كالسمعرفي شده و مشاركت فعال در برنامه

 تعریف شده و درج گردیده است.

وظایف و  

انتظارات از  

 دانشجو

   
نحوه ارزیابي دانشجو  با ذكر نوع ارزیابي 

)تکویني/تراكمي(، روش ارزیابي و سهم هر نوع/ روش  

.نمره نهایي دانشجو، درج شده است ارزیابي در  

نحوه ارزیابي 

 دانشجو

   
  ها و های تخصصي، مقالههای درسي، نشریهكتاب

اند ، معرفي شده مرتبطی هاتیساوبینشان  
 منابع

 1پیوست  


