باسمه تعالی
داًؽگاُ آزاد اظالهی ٍاحذ ؼْرکرد – داًؽکذُ علَم پسؼکی
طرح درض – گرٍُ هاهایی

نام درس :داروشناسی عمومی()1

تعداد واحد 2 :واحد
کد درس11500555 :

مقطع :كارشناسي
پيش نياز :بیوشیمي – فیزیولوژی5و2
مدرس :خانم دكتر سقایي
ّذف کلی:
آؽٌایی تا کلیات دارٍؽٌاعی (فارهاکَدیٌاهیک  -فارهاکَکیٌتیک  -اصطالحات) آؽٌایی تا اؽکال هختلف دارٍیی،
آؽٌایی تا خاًَادُ ّای دارٍیی  -ؽٌاخت ػَارض جاًثی دارٍّا ٍ هزاقثت اس هادر ٍ جٌیي

اّذاف ٍیصُ عیٌی:
د ر پایاى ایي درط داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ:
 کلیات دارٍؽٌاعی ،فارهاکَکیٌتیک ؽاهل جذب ،تَسیغ ،هتاتَلیغمن ،دفمغ ،ؽٌاعمایی تیمَری دیزًمذُ ٍ تؼماریفهزتَطِ ،اًَاع ػَارض جاًثی دارٍّا ،تذاخالت دارٍیی ،اؽکال هختلف دارٍّا ٍ رٍؽْای تجَیش دارٍ را تؼزیف
کٌذ
-

دارٍّای هَثز تز عیغتن اػصاب خَدکار ؽاهل کلیٌزصیک اًتی کلیٌزصیک ،ادرًزصیک ٍ آًتی آدرًزصیک ٍکارتزد
آًْا را ؽزح دّذ

-

دارٍّای ضذ فؾارخَى ،دارٍّای هذر،دارٍّای هَثز تز ًارعایی ٍ آریتوی قلثی ٍضذ آًضیي ٍکارتزد آًْا را در
هاهایی تَضیح دّذ

  ،دارٍّای ضذ اًؼقاد ،دارٍّای کاّؼ دٌّ ذُ چزتی خَى ،دارٍّای ضذ کن خًَی را ؽزح دّذ.-

ٍیتاهیٌْا ٍکارتزد آًْا در هاهایی را ؽزح دّذ.

 دارٍّای هَثزتزعیغتن اػصاب هزکشی ؽاهل آرام تخؼ ّا ،خَاب آٍر ،ضذ جٌَى ،تیْمَػ کٌٌمذُ ٍ تمی حمظکٌٌذُ هَضؼی ٍ کارتزد آًْا در سًاى تاردار را ؽزح دّذ.

تکالیف ٍ ٍظایف داًؽجَیاى:
 حضَر فؼال ٍ هٌظن در کالط ؽزکت در تحث ٍ پزعؼ ٍ پاعخ ارائِ هقالِ جذیذ در هَرد یکی اس هثاحث تذریظ ؽذُ (تزجوِ هقالِ) ارائِ کٌفزاًظ در هَرد هَضَػات هؾخص ؽذُ -ؽزکت در کَئیش ،ؽزکت در اهتحاى هیاى تزم.

رٍغ تذریط:
عخٌزاًی ّوزاُ تا تحث دزٍّی ٍ پزعؼ ٍ پاعخً ،ت تزداری ،ارائِ پاٍرپَیٌت ،ارجاع تِ هطالؼِ کتة هزتَطِ
ٍظایل آهَزؼی:
کاهپیَتز ،دیتا پزٍصکتَرٍ ،ایت تزد ،جشٍُ ٍکتاب
ًحَُ ارزؼیابی:
حضَر ٍ غیاب هٌظن ،اهتحاى هیاى تزم تِ صَرت چْار دشیٌِ ای (آسهَى تکَیٌی)  -اهتحاى پایاى تزم (تزاکوی) تِ
صَرت چْار دشیٌِ ای  ،کٌفزاًظ ّای ارائِ ؽذُ تَعط داًؾجَیاى ٍ فؼالیتْای کالعی ،کَئیش
ًحَُ هحاعثِ ارسؽیاتی:

رٍػ ارسؽیاتی

درصذ ًوزُ

کَئیش

5

آسهَى هیاى تزم

03

فؼالیتْای کالعی

5

آسهَى پایاى تزم

63

هقزرات:
-

حذاقل ًوزُ قثَلی 03

-

در صَرت غیثت تیؼ اس عقف تؼییي ؽذُ درط هزتَطِ حذف خَاّذ ؽذ.

هٌابع:
-0

دارٍؽٌاعی تزای پزعتاراى ٍ داًؾجَیاى هاهائی (دکتز عثحاًی)

-2

دارٍؽٌاعی کات سًٍگ

-0

دارٍّای صًزیک ایزاى

-4

اطالػات دارٍّای تالیٌی ایزاى( ،جاٍیذاى ًضاد)

باسمه تعالی
داًؽگاُ آزاد اظالهی ٍاحذ ؼْرکرد – داًؽکذُ علَم پسؼکی
طرح درض – گرٍُ هاهایی

ًام درض :دارٍؽٌاعی ػوَهی0

تعذاد ٍاحذ ٍ 2 :احذ

جلعِ

هَضَع تذریط

1

کلیات دارٍؼٌاظی ،اؼکال دارٍّا  ،راُ تجَیس دارٍّا

2

کلیات فارهاکَکیٌتیک

3

کلیات فارهاکَدیٌاهیک

4

ؼٌاظایی ظیعتن  ٍ ANSظیعتن کلیٌرشیک ٍآًتی کلیٌرشیک

5

دارٍّای آدرًرشیک ٍآًتی آدرًرشیک

6

دارٍّای ضذ فؽار خَى  ،دارٍّای ضذ آًصیي

7

دارٍّای ضذ آریتوی  ،دارٍّای ضذ ًارظایی قلبی

8

دارٍّای ادرار آٍر  ،ضذ اًعقاد

9

اهتحاى هیاى ترم

11

دارٍّای ضذ کوخًَی ،ضذ چربی خَى

11

ٍیتاهیٌْا

12

دارٍّای آرام بخػ ٍ خَاب آٍر

13

ضذ جٌَى ٍ ضذ افعردگی

14

بیَْغ کٌٌذُ ّا ی ظیعتویک

15

بی حط کٌٌذُ ّای هَضعی

16

ضذ درّای هخذر

17

ضذ درد ٍضذ التْابْای غیر اظترٍئیذی

هذرض :خاًن دکتز عقایی

فعالیت ّا

