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 سیستم گوارش، خون، غدد و متابولیسم، روماتولوژی  آشنایی با داروهای موثر بر  هدف کلی:
 

   اهداف اختصاصی:

 :در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود

 

 حیطه شناختی 

 را بشناسد. موثر بر سیستم گوارش، خون، غدد و متابولیسم، روماتولوژی ی مکانیسم عمل  داروها-1

 عمل اثار دارویی رابشناسد. براساس مکانیسم  -2

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

 

 حیطه نگرشی

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



 از داروهای مختلف هر دسته بهترین دارو برای هر بیمار را شناسایی کند.  -2

 در مورد عوارض احتمالی هر دارو و اهمیت آن با بیمار صحبت کند. تداخل های احتمالی هر دارو را به بیمار گوشزد 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 چگونگی فعالیت دانشجو:

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

  3تکالیف دانشجو و حضور و غیاب )  -نمره(  5نمره(، آزمون غدد ) 3نمره(، آزمون خون ) 6نمره(، آزمون گوارش ) 3آزمون روماتو) نحوه ارزیابی دانشجو:

 نمره(. 

 جدول زمانبندي درس   

 رئوس مطالب  تاریخ ردیف

 استروئیدی  غیر التهاب  ضد داروهای 6/7/1400 1

 روماتوئید  آرتریت در استفاده مورد داروهای 1401/ 20/7 2

 تب کنترل و استامینوفن 1401/ 27/7 3

4 4/8/1140 گوارش  دستگاه حرکات بر موثر داروهای معده، اسید  بر موثر داروهای   

 استفراغ  و تهوع  ضد داروهای 1401/ 11/8 5

6 18/8 /1401 یبوست و  اسهال  ضد داروهای   

7 25/8 /1401  IBD و IBS درمان در استفاده مورد داروهای 

 موثر بر روند انعقاد خون  داروهای 1401/ 7/10 8

 بارداری  از پیشگیری داروهای و جنسی های  هورمون 1401/ 5/11 9

10 12/11/1401  نقرس  - کورتیکواستروئیدها 

11 19/11/0114 تیروئید اختالالت در استفاده مورد داروهای   - دیابت در استفاده مورد  داروهای   
 

   :منابع درسی

katzung & trevor's pharmacology examination and board review (last edition) 1- 
2-rang and dale pharmacology 

 داروهای ژنریک ایران )ایران فارما(  -3

 دارودرمانی بیماری های گوارشی )دکتر حسین خلیلی(  -4

 دارودرمانی بیماری های بافت همبند و استخوان )دکتر حسین خلیلی( -5

 دارو درمانی بیماری های خون و سرطان )دکتر حسین خلیلی( -6



 )دکتر حسین خلیلی(   دارو درمانی دستگاه غدد درون ریز و زنان-7

8-Reference.medscape 

 

 

 : عنوان تکالیف

 چیست؟  معده اسید ی دهنده کاهش داروهای های کاربرد سایر

 .  کنید مقایسه استفامینوفن با را NSAID داروهای تب  ضد و درد ضد اثرات

  کند؟  می بیشتر را احتمال این دارو کدام مصرف شوند؟ می اوریک اسید سطح افزایش به منجر اوریکوزوریک داروهای حالتی چه در

 درمانی  شمی  از ناشی هایپراوریسمی درمان در استفاده مورد داروی 

 شود؟ می تجویز منظوری چه  به سیکلوسپورین چشمی قطره

 دارد؟ کاربرد مفصلی  روماتیسم بیماری در ها تتراسایکلین خانواده داروهای از یک کدام

 شود؟  می استفاده داروهایی چه از نباشد، خوراکی داروهای  با خون قند کاهش امکان که صورتی در دوم، نوع دیابت  درمان در

 


