
 بسمه تعالی

 

 زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 پزشکیدانشکده 

 1044-1041سال  دومفرم طرح درس گروه پیش بالینی پزشکی در نیمسال 

 3فارماكولوژي  :نام درس

 نظري :نوع واحد                    85/4: تعداد واحد

 عمومی پزشکی/مقدمات بالینی: رشته تحصیلیمقطع و 

  ندارد: پیشنیاز دروس 

 5/0/1041: تاریخ امتحان پایان ترم

                                                ساسان زندي اصفهاندكتر :  مدرس

  ، ساختمان شیخ بهایی(مجازيبه صورت )ا مسامانه سی: كالسمکان 

 14-11 چهارشنبه: روز كالس

 sasanzandiesfahan@yahoo.com: آدرس پست الکترونیکی

 

  (ضد انگل-ضد ویروس-ضد قارچ-ضد باکتری)ضد عفونت آشنایی با داروهای  :هدف کلی
 

   :اهداف اختصاصی

 :ایان دوره دانشجو قادر خواهد بوددر پ

 

 حیطه شناختی

 .را بشناسد داروهای ضد عفونتمکانیسم عمل  -1

 .بشناسد ثار دارویی راآعمل براساس مکانیسم  -2

 .موارد مصرف و عدم مصرف، عوارض و احتیاط هر دارو را بشناسد -3

 

 حیطه نگرشی

 .درک کند هر دارویی در کنار آثار مثبت ممکن است آثار منفی هم داشته باشد-1

 .اهمیت مصرف دارو را علیرغم عوارض دارویی در نظر بگیرد -2

 .درک کند بهترین دارو برای هر بیمار ممکن است با سایر بیماران متفاوت باشد -3

 

 حیطه مهارتی

 .در بالین بیمار دسته مورد نیاز دارویی را شناسایی کند و با توجه به شرایط بیمار بهترین دارو را انتخاب کند -1

 .ی کنداز داروهای مختلف هر دسته بهترین دارو برای هر بیمار را شناسای -2



 .تداخل های احتمالی هر دارو را به بیمار گوشزد کند. در مورد عوارض احتمالی هر دارو و اهمیت آن با بیمار صحبت کند -3
 

 حضور و غیاب، پرسش از درس های قبلی و اهمیت درک آنها در درس های بعدی :استاد چگونگی فعالیت

 سخنرانی و پرسش و پاسخ: شیوه تدریس
 

 بحث و پرسش در مورد هر  مبحث :فعالیت دانشجوچگونگی 

 کالس در شده تعیین های سرفصل برخی ی ارائه -فصل هر پایان به مربوط شده مشخص های تحقیق و تمرین حل :تکالیف دانشجو

 (.نمره 1)و تکالیف دانشجو و حضور و غیاب ( نمره 11)امتحان پایان ترم  :نحوه ارزیابی دانشجو

 جدول زمانبندي درس  

 رئوس مطالب تاریخ ردیف

 ،  ماکرولیدها، کلیندامایسین و کلرامفنیکلداروهای بتاالکتام 22/2/1411 1

 تتراسایکلین ها و آمینوگالیکوزیدها، سولفانامیدها 4/3/1411 1

 کینولون و فلوروکینولون ها 11/3/1411 3

0 12/3/1411 داروهای ضد سلداروهای ضد باکتری متفرقه و    

 داروهای ضد تک یاخته، داروهای ضد کرم و ضد بندپا داروهای ضد ویروس،ضد قارچ،  داروهای 21/3/1411 8

 

  :منابع درسی

 فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ، آخرین چاپ 

 کلینیکال فارماکولوژی، دکتر اسماعیلی، آخرین چاپ

 چاپداروهای ژنریک ایران، دکتر خدام، آخرین 

Website: https://reference.medscape.com/ 

 : عنوان تکالیف

  گیرند؟ می  قرار درمان اول خط ها عفونت کدام مورد در بتاالکتام و ماکرولید داروهای

 بهتررین جایگزین چیست؟  هستند؟ مقاوم بتاالکتام ها و ماکرولیدها به نسبت عفونی عوامل کدام

 هستند؟ داروها کدام تجویز جایگزین، بهترین ها سیلین پنی به حساسیت ی سابقه وجود صورت در

 شود؟ می استفاده باکتری ضد داروهای از بیماری بودن وایرال وجود با ،11-کووید به مبتال بیماران در چرا

 


