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حي طه ههي

مبحث

هدف كلي

اهداف مو د انتظه از دانشجو بعد از تد یس

داروهای کاهنده فشااار

دانشااا جو یان با

علل ایجاد فشارخون باال ،انواع آن ،اتيولوژی و پاتوفيزیولوژی آن را بخوبی توضيح

خون

دارو هایی که ج هت

دهد.

کاهش فشااار خون

شکل شماتيک سيستم رنين-آنژیوتانسين-آلدوسترون را ترسيم کرده و مکانيسم

مورد اساات داده ارار

عمل داروهای مختلف در این شکل را توضيح دهد.

وش تد یس

شيو ا زیهبي

یهدگيري
سخنرانی و ارائه با پاورپوینت ،شروع

ارزیابی کالسی با توجه به حضور

شناختی

درس با طرح یک یا چند سااوال ،بعد

ذ هن و ت مر کز دانشاا جو در

توضاايح درس ،اسااتداده از تواااویر

کالس،کوئيز ها (تشااریحی)،

شماتيک گویا جهت نشان دادن محل

امت حان م يان ترم (تسااتی) و

می گيرند ،آشاانایی

دستجات مختلف دارویی مورد کاربرد در کاهش فشار خون را بيان کند.

شناختی

اثر هر کدام از داروها ،در خاتمه طرح

امتحان پایان ترم (تستی)

کامل یابند.

مکانيسم عمل ،واکنشهای جبرانی و عوارض هر کدام از این داروها را بيان کند.

شناختی

چند سااوال برای انجام کار خارا از

 1مکانسيم اصلی داروهای وازودیالتور را بيان کند.

شناختی

کالس

محل اثر و کاربرد دیورتيکها را در بخشهای مختلف یک ندرون توضيح دهد.

شناختی

تداوت ميان داروهای مختلف مقابله کننده با عملکرد آنژیوتانسين را بيان کند.

شناختی

مهارتی

داروی آليس کایرن و آنتاگونيستهای اندوتلين و کاربرد آنها در فشارخون را تدسير
شناختی

کند.
مکاني سمهایی که داروهای جدید آینده در درمان ف شار خون باال خواهند دا شت،

شناختی

ذکر کند.
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داروهای مورد اسااتداده

دانشجویان با بيماری

پاتوفيزیولوژی آنژین صدری و انواع آن را توضيح دهد..

شناختی

سخنرانی و ارائه با پاورپوینت ،توضيح

ارزیابی کالسی با توجه به حضور

در درمان آنژین صدری

آ نژ ین صااادری و

مهمترین مؤلده های مورف اکسيژن بافت ميوکارد را بيان کند.

شناختی

کامل درخووص بيماری آنژین صدری

ذ هن و ت مر کز دانشاا جو در

و نارسایی البی

داروهای مورد کاربرد

راهکارهای کنترل و پيشگيری انواع آنژین صدری را ذکر کند.

شناختی

و نارسایی البی و راههای کنترل آنها،

کالس،کوئيز ها (تشااریحی)،

با  3دسااته دارویی اصاالی و داروهای جدید و یا متدراه مورد اسااتداده در آنژین

نگرشی

اساات داده از انيميشاان و تواااویر

امت حان م يان ترم (تسااتی) و

شااماتيک جهت فهم بهتر مکانيساام

امتحان پایان ترم (تستی)

در

درماااان

و

پي شگيری آن آ شنا

صدری را به ترتيب اولویت بيان کند.

شوند.

مکانيساام دايا اثر نيتراتها در گشااادی عرو و علل ایجاد تولرانس به اثر آنها را
بيان کند.
علل اسااتداده همزمان بتابالکرها یا مهارکننده های کانال کلساايمی را با نيتراتها

شناختی
نگرشی

تشریح کند.
پاتوفيزیولوژی نارسایی احتقانی الب و علل مختلف منجر شونده به آن را توضيح

شناختی

دهد.
با چگونگی انقباض در یک کاردیوميوسيت آشنا شده و کانالهای یونی مختلدی که

شناختی

در تنظيم کلسيم داخل سلولی نقش دارند ،بيان کند.
مکانيسم عمل ،عوارض و تداخالت دیگوکسين را بيان کرده و توضيح دهد که چرا

نگرشی

امروزه این دارو خط اول درمان نارسایی مزمن البی نمی باشد.
مکانيسم و اثرات مطلوب سایر دستجات دارویی مورد استداده در این بيماری را

شناختی

توضيح دهد.
انواع داروهایی که در خانواده اینوتروپ مثبت طبقه بندی می شوند ،ذکر کند.
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شناختی

ع مل دارو ها  ،در خات مه طرح چ ند
سوال برای انجام کار خارا از کالس

سخنرانی و ارائه با پاورپوینت ،شروع

ارزیابی کالسی با توجه به حضور

داروهای مورد اسااتداده

دانشااا جو یان با

انواع ليپيدهای پالسااما و تیثير آنها در پاتوفيزیولوژی بيماریهای البی-عروای را

در هایپرليپيدمی

داروهایی که اادر به

بيان کند.

درس با طرح یک یا چ ند سااؤال،

ذ هن و ت مر کز دانشاا جو در

5دسته دارویی مختلف دارای کاربرد در انواع هایپرليپيدمی را بيان کند.

شناختی

ا ستداده از ت واویر شماتيک جهت

کالس،کوئيز ها (تشااریحی)،

ليپ يد های پالساا ما

مکانيسم عمل ،کاربرد ،کينتيک و عوارض تک تک داروهای فو را توضيح دهد.

شناختی

فهم دايا تر مکانيساام و ناحيه عمل

امت حان م يان ترم (تسااتی) و

هساات ند و کاربرد

تداخالت داروهای کاهنده چربی خون با سایر داروها و پيامد آنها را بخوبی تد سير

نگرشی

داروهای مورد بحث ،انجام مقایسه ای

امتحان پایان ترم (تستی)

ت ن ظ يم ساا طوح

بالينی آن ها آشاا نا
شوند.

شناختی

بين دارو های مختلف در انت خاب و

کند.
شناختی

اسيدهای چرب امگا 3-و کاربردهای آن را بيان کند.
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برتری برخی از آنها نسبت به سایرین

نگرشی

داروهای مورد اسااتداده

دانشااا جو یان با

 3دسااته عمده داروهای کاهنده لخته خون را بيان کرده و اسااتداده از آنها را در

در اختالالت انعقادی

سي ستم انعقاد خون

ترومبوزهای شریانی و وریدی مقایسه کند.

و داروهااای مااهااار

انواع داروهای آنتی کواگوالنت و مکانيسم عمل آنها را بيان کند.

شناختی

ک ن نده و ت حر یک

بتوا ند دارو های آنتی کواگوال نت خوراکی و تزریقی را از نظر م کانيساام ،کاربرد،

نگرشی

کن نده انع قاد آشاا نا

کينتيک و عوارض با یکدیگر مقایسه نماید.

شوند.

سخنرانی و ارائه با پاورپوینت ،توضيح

ارزیابی کالسی با توجه به حضور

کامل در خوااوص مسااير انعقادی و

ذ هن و ت مر کز دانشاا جو در

طر مختلف ف عال شاادن آبشااار

کالس،کوئيز ها (تشااریحی)،

انعقاد،اساتداده از اشاکال شاماتيک

امت حان م يان ترم (تسااتی) و

جهت فهم مکانيساام عمل داروهای

امتحان پایان ترم (تستی)

تداخالت دارویی متعددی که با داروی وارفارین رخ می دهد را تشریح نماید.

شناختی

مورد تیثير در روند انعقاد ،

کاربردهای بالينی ،برتری ها و عوارض داروهای مختلف ضد پالکت را بيان کند.

شناختی

ذکر دسااتجات دارویی متعدد مبحث

داروهای مختلدی که در درمان اختالالت خونریزی دهنده شدید و هموفيلی کاربرد
دارند را با مکانيسم اثر و عوارضشان بخوبی اولویت بندی نماید.

همراه با جزئيات هر کدام از داروها
نگرشی
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هاااورماااوناااهاااای

دانشااا جو یان با

شااکل شااماتيک محور هيپوتاالموس-هيپوفيز-اندوکرین را ترساايم کرده ،محل

هيپوتاالموس و هيپوفيز

ف عاليت های ا ندوکرین

آزادسازی و ارتباطات بين هورمونها را در این سيستم توضيح دهد.

ه ي پو تاال موس و

داروهایی که به عنوان جایگزین هورمونهای بخش ادامی و خلدی هيپوفيز ا ستداده

مهارتی
شناختی

هيپوفيز و دارو های

می شوند و کاربردهای بالينی آنها را توضيح دهد.

مؤثر بر آن ها آشاا نا

آنتاگونيستهای هورمونها،کاربرد بالينی و عوارضشان را توضيح دهد.

شناختی

شوند.

داروهای مورد استداده در آکرومگالی و هيپرپروالکتينمی را بيان کند.

شناختی

آنالوگها ،آگوني ستها و آنتاگوني ستهای مختلف گونادوتروپين و  GnRHرا شناخته

شناختی

و کاربردهای بالينی آنها را بخووص در پروتکلهای نازایی توضيح دهد.
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سخنرانی و ارائه با پاورپوینت ،شروع

ارزیابی کالسی با توجه به حضور

درس با طرح یک یا چ ند سااوال،

ذ هن و ت مر کز دانشاا جو در

ا ستداده از شکلهای شماتيک جهت

کالس،کوئيز ها (تشااریحی)،

توضاا يح مساا ير های هور مو نی و

امت حان م يان ترم (تسااتی) و

مکانيسم عمل آنها ،بعد توضيح درس

امتحان پایان ترم (تستی)

و در خاتمه طرح چند سوال

هورمونهای جنسی

دانشااا جو یان با

تغييرات هورمونی طی سيکل ااعدگی را توضيح دهد.

شناختی

سخنرانی و ارائه با پاورپوینت ،شروع

ارزیابی کالسی با توجه به حضور

ف عاليت های ا ندوکرین

مکانيسم عمل و سيگنالينگ هورمونهای جنسی را بيان کند.

شناختی

درس با طرح یک یا چند سوال ،ارائه

ذ هن و ت مر کز دانشاا جو در

گ ناد ها و دارو های

ت داوت های مهم کينتيکی و دی ناميکی هورمون های جنساای ا ندوژن و ترکي بات

نگرشی

توضاايحات کاملی در مورد هر یک از

کالس،کوئيز ها (تشااریحی)،

مؤثر بر عملکرد آن ها

سنتتيک را تدسير کند.

هورمونهای جنساای و اثرات اندوژن و

امت حان م يان ترم (تسااتی) و

آشنایی یابند.

مزایا و معایب انواع فرآورده های کنتراسااپتيو را بيان کرده و آنها را اولویت بندی

مواارف اگزوژن آن ها در بدن ،ارا ئه

امتحان پایان ترم (تستی)

نگرشی

توضااي حات کا مل درخوااوص انواع

کند.
کاربردهای بالينی و عوارض آگونيسااتها و آنتاگونيسااتهای هورمونهای جنساای را

شناختی

کنتراسااپتيو ها ،معرفی ترکي بات
 SERMو ا نواع آ گو نيسااات ها و

توضيح دهد.
داروهای خانواده  SERMرا شناخته و تداوت بين آنها را توضيح دهد.

شناختی

آنتاگونيستهای این هورمونها و کاربرد

حداال نام  3آندروژن آنابوليک را دانسته و اثرات آنها در بدن را بيان کند.

شناختی

بالينی شان

6

کورتيکوسااتروئ يد ها و

دانشااا جو یان با

مهمترین گلوکوکورتيکوئ يد طبيعی بدن را نام برده و اثرات آن را در بخشاا های

داروهااای مااؤثاار باار

هورمونهای متر شحه

مختلف بدن شرح دهد.

تيروئيد

از بخش اشااری هده

انواع گلوکوکورتيکوئيدهای سنتتيک را شناخته و تداوت آنها را با ترکيبات اندوژن

آدر نال و دارو های

توضيح دهد.

دارای اثرات مشااابه

کاربردهای بالينی متعدد و نيز عوارض مورف گلوکوکورتيکوئيدها را فهرست کند.

آشنا شوند.

نام ترکي باتی که با اثر گلوکوکورتيکوئ يد ها م قاب له می کن ند ،به همراه کاربرد و
عوارض جانبی شان را بيان کند.

شناختی

شناختی
شناختی
شناختی

دانشجویان با فعاليت

محور هيپوتاالموس-هيپوفيز-تيروئيد را ترساايم کرده و تیثير عوامل گوناگون بر

اناادوکااریاان هااده

این محور را توضيح دهد.

تيروئ يد و دارو هایی

چگونگی بيوسنتز هورمونهای تيروئيدی و نقش ید در سنتز آنها را بيان کند.

که اادر به تعدیل اثر

اثرات فيزیولوژیک متعدد هورمونهای تيروئيدی را فهرست کند.

هورمونهای تيروئيدی

انواع داروهایی که در کم کاری و پرکاری تيروئيد دارای کاربرد هسااتند ،به همراه

هستند ،آشنا شوند.

مکانيسم و عوارضشان توضيح دهد.
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مهارتی
شناختی
شناختی
شناختی

سااخنرانی و ارا ئه با پاورپوی نت،

ارزیابی کالسی با توجه به حضور

اساات داده از انيميشاان و تواااویر

ذ هن و ت مر کز دانشاا جو در

شماتيک برای تو ضيح بهتر ،ا شاره به

کالس،کوئيز ها (تشااریحی)،

اثرات مختلف گلوکوکورتيکوئ يد ها و

امت حان م يان ترم (تسااتی) و

سنتتيک ها ،ا شاره به اثرات مختلف

امتحان پایان ترم (تستی)

هورمونهای تيروئيدی و سایر داروهای
مؤثر بر این هده و در خات مه طرح
چند سااؤال برای انجام کار خارا از
کالس

هورمون های پانکراس و

دانشجویان با فعاليت

انواع هورمونهای هده پانکراس را فهرست کند.

شناختی

سااخنرانی و ارا ئه با پاورپوی نت،

ارز یابی کالساای با تو جه به

داروهای ضد دیابت

اناادوکااریاان هااده

شکل شماتيک مکانيسم سلولی ترشح انسولين از پانکراس را ترسيم کند.

مهارتی

اساات داده از انيميشاان و تواااویر

حضور ذهن و تمرکز دانشجو در

پانکراس ،بي ماری ها و

گيرنده انسولين و مکانيسم دايا سيگنالينگ آن را توضيح دهد.

شناختی

شماتيک برای تو ضيح بهتر ،ا شاره به

کالس،کوئيز ها (تشااریحی)،

داروهای مؤثر بر آنها

اثرات متابوليک مختلف انسولين را بيان کند.

شناختی

ا ثرات م خ ت لف انسااو ل ين ،م عر فی

امت حان م يان ترم (تسااتی) و

آشنا شوند.

انواع مختلف دیابت و راهکارهای درمانی هر کدام را بخوبی توضيح دهد.

نگرشی

دسااتجات دارویی مورد اسااتداده در

امتحان پایان ترم (تستی)

انواع انسولينهای موجود را شناخته و تداوت و کاربردهای آنها را اولویت دهد.

نگرشی

در مان د یا بت با جزئ يات کا مل
ویژگيهای فارماکوکينتيکی ،مکاني سم

د ستجات دارویی متعدد آنتی دیابتيک را تو ضيح داده و مکاني سم عمل ،کاربرد و
عوارض آنها را با جزئيات بيان کند.

شناختی

گلوکاگون و کاربردهای مختلف آن را بيان کند.

شناختی
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و عوارض آنها

