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   دانشکده پزشکی 5کالس :  کالسمکان 

  پنج شنبه ها: روز کالس 
  

  

  اثر بدن بر دارو ، تداخل هاي دارویی، تنوع پاسخ هاي دارویی، عملکرد اعصاب اتونومآشنایی دانشجو با اصول کلی عملکرد دارو در بدن ،  :هدف کلی
  

    :اختصاصیاهداف 
  .در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود

  حیطه شناختی
  .اصول فارماکودینامیک را بشناسد و اهمیت آن در مکانیسم دارو را درك کند -1
  .اصول فارماکوکینتیک را بشناسد و اهمیت آن در ایجاد آثار و عوارض دارویی را بشناسد-2
  .بشناسداعصاب اتونوم و نحوه عملکرد کلی آن را -3

  حیطه نگرشی
  .درك مکانیسم عمل دارو در گروه هاي دارویی باعث شناخت کلی آثار دارویی می شود-1
  .درك کینتیک دارو به اهمیت تداخل هاي دارویی و اهمیت انتخاب هر داروي خاص براي هر بیمار خاص کمک می کند-2
  .زیادي در عملکرد داروها برخوردار استاعصاب اتونوم به دلیل گستردگی زیاد در بدن از اهمیت بسیار -3

  حیطه مهارتی
تفاوت درك نوع یا مکانیسم عمل دارو به انتخاب یک دارو در یک بیماري خاص و اهمیت استفاده یا عدم استفاده ازداروهاي با مکانیسم یکسان یا م-1

  .وط استعوارض احتمالی دارویی در بسیاري موارد به شناخت مکانیسم آنها مرب. کمک می کند
  .بیماران مختلف به دلیل شرایط متفاوت می توانند آثار و عوارض بسیار متنوعی نسبت به داروها داشته باشند-2
  .سیستم اتونوم در گروه هاي مختلف دارویی بسیار نقش مهمی دارد-3

  

  حضور و غیاب، پرسش از درس هاي قبلی و اهمیت درك آنها در درس هاي بعدي :استاد چگونگی فعالیت
  



  سخنرانی و پرسش و پاسخ: شیوه تدریس

  وایت برد :وسایل کمک آموزشی 
  

  

  بحث و پرسش در مورد هر  مبحث :چگونگی فعالیت دانشجو
  

  ارائه جدید ترین راهکارهاي دارویی در هر مبحث درسی با استفاده از مقاالت :تکالیف دانشجو

  امتحان میان ترم و پایان ترم و تکالیف دانشجو و حضور و غیاب :نحوه ارزیابی دانشجو
  

  جدول زمانبندي درس  

  رئوس مطالب  ردیف
  پیوند هاي دارویی تعریف علم فارماکولوژي ، منابع اطالعاتی ، طبیعت و مشخصات دارویی ،  1

  و انواع تداخل هاي دارو و بدن اهمیت وجود گیرنده ها و نقش آنها در اثر داروها –اصول فارماکودینامیک   2

  ماهیت رسپتورها ، سایر محل هاي اثر و نحوه تداخل دارو با رسپتورها -ادامه  3

کارایی و قدرت اثر و منحنی هاي اثر پاسخانواع تداخل هاي دارو با رسپتور، مقایسه داروها از نظر  -ادامه  4  

مقایسه ایمنی داروها، تغییرات بین فردي و انواع پاسخ هاي دارویی–ادامه  -  5  

حجم توزیع و کلیرانس و نیمه عمر -فارماکوکینتیک  6  

زیست دستیابی، دفع دارو، محدوده درمانی و سمی  جذب و  -ادامه  7  

اثر اختالالت مهم فیزیولوژیک بدن در اثر دارویی و تنظیم دوز -ادامه  8  

متابولیسم دارو -ادامه  9  

اشکال دارویی -ادامه  10  

 جایگاه اعصاب اتوم در سیستم عصبی   11

  تقسیم بندي اعصاب اتونوم  12

  این سیستم هاانتقال پیام در اعصاب کولینرژیک و ادرنرژیک و مکانیسم هاي کلی عملکرد داروها بر   13

  داروهاي محرك کلینرژیک  14

  داروهاي مهار کننده کلینرژیک  15

  داروهاي سمپاتومیمتیک  16

  داروهاي مهار کننده سمپاتیک  17
  



  :منابع درسی
، ه مصري پورفارماکولوژي پایه و بالینی کاتزونگ آخرین چاپ و کتاب فارماکولوژي پزشکی ترجمه دکتر رخساره معمار، دکتر محبوبه فرخ پور و دکتر آزاد 

  رفیع اندیشه انتشارات 
 


