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ساعت واحد مبحث مورد تدريس 11 :ساعت

پيش نياز  :بيوشيمی و فيزيولوژی تاريخ تنظيم1313/8/5 :

استاد :دکتر نعمت اله آهنگر
شممره

مبحث

هدف كلي

اهداف مو د انتظه از دانشجو بعد از تد یس

جلسه
1

حيطه همه

وش تد یس

شيو ا زیهبي

یهدگير
مقدمههه ای بههر

دانشجويان با ساختارهای

انواع سيناپس های مهاری و تحريکی را توضيح دهد.

شناختی

سهههخنرانی و ارائهههه بههها

ارزيابی کالسی با توجه بهه

فارمهههاکولوژی
CNS

نرونی ،سيناپس و انواع آن

نوروترانسميترهای تحريکی و مهاری و گيرنده های آنها را طبقه بندی

شناختی

پاورپوينههت ،اسههتداده از

حضههور نهههت و تمرکههز

و نوروترانسهههههميترهای

نمايد.

اشکال شماتيک جهت فهم

دانشجو در کالس،کوئيزهها

مختلف آشنا شوند.

داروهای مؤثر بر گيرنده های فوق و کاربردهايشان را تشريح نمايد.

دقيق سيناپس ها ،توضيح

(تشريحی) ،امتحان ميهان

کامههد درخصههوا تمهها

تههر (تسههتی) و امتحههان

نوروترانسههميترها،داروها و

پايان تر (تستی)

شناختی

کههاربرد و عوارضشههان ،در
خاتمه طرح يک يها چنهد
سؤال برای انجا کار خارج
از کالس

1

2

مجموعۀ کانال کلر-گيرنده گابا را بخوبی تشريح کند.

داروهههای آرا

دانشههجويان بهها داروهههای

بخههش-خههوا

آرا بخههش-خههوا آور و

آور

مکانيسم اثهر آنهها آشهنا

دسته بندی داروهای آرا بخش-خوا

شوند.

دستجات مختلف داروهای ضد اضطرا را به ترتيب اهميهت و کهاربرد

محد اثر اختصاصی داروهای آرا بخش-خوا

آور را توضيح دهد.

آور را بيان کند.

نگرشی

سهههخنرانی و ارائهههه بههها

ارزيابی کالسی با توجه بهه

شناختی

پاورپوينت ،شروع درس بها

حضههور نهههت و تمرکههز

شناختی

طرح يک يا چنهد سهؤال،

دانشجو در کالس،کوئيزهها

نگرشی

اسهههتداده از شهههکلهای

(تشريحی) ،امتحان ميهان

شهههماتيک جههههت در

تههر (تسههتی) و امتحههان

عملکههرد مجموعههۀ کانههال

پايان تر (تستی)

اولويت دهد.
کاربردهای اصلی ،جانبی و عوارض مصرف آنها را بيان کند.

شناختی

کلر-گيرنده گابها ،توضهيح
کامههد درخصههوا تمهها
داروههههها و کههههاربرد و
عوارضشههان و در خاتمههه
طرح يک سؤال برای انجا
کار خارج از کالس

2

3

داروهههای ضههد

دانشجويان با داروهای ضد

علد وقوع تشنج و انواع آن را توضيح دهد.

شناختی

سهههخنرانی و ارائهههه بههها

ارزيابی کالسی با توجه بهه

تشنج

تشنج و طبقه بندی آنهها

مکانيسم عمد داروهای ضد تشنج و طبقه بندی آنها را بيان کند.

شناختی

پاورپوينت ،شروع درس بها

حضههور نهههت و تمرکههز

آشنا شوند.

کاربرد اختصاصی هر دارو و عارضۀ مصرف آن را بيان کند.

شناختی

طرح يک يا چنهد سهؤال،

دانشجو در کالس،کوئيزهها

مهم تريت تداخالت دارويی ضد تشنجها را بيان کرده و نقش آنها را در

نگرشی

اسهههتداده از شهههکلهای

(تشريحی) ،امتحان ميهان

شهههماتيک جههههت در

تههر (تسههتی) و امتحههان

مکانيسم عمهد داروههای

پايان تر (تستی)

پيامد بيماری تشريح نمايد.

ضد تشنج ،توضهيح کامهد
درخصوا تمها داروهها و
کاربرد و عوارضشهان و در
خاتمه طرح يک سؤال برای
انجا کار خارج از کالس

3

4و5

بيماريههههههای

دانشجويان بيمهاری ههای

پاتوفيزيولوژی بيماری پارکينسون و آلزايمررا توضيح دهد.

نورودژنراتيو

نورودژنراتيههو و داروهههای

نوروترانسميترهای دخيد در ايت بيماريها را تشريح نمايد.

مههؤثر بههر آن را توضههيح

راههای عملی مقابله با ايت بيماريها و دارودرمانی آنها را بيان کند.

دهند.

طبقه بندی داروها ی مورد استداده و مزايا و معايب هر دارو را اولويهت
بندی نمايد.

شناختی
شناختی

سهههخنرانی و ارائهههه بههها

ارزيابی کالسی با توجه بهه

پاورپوينههت ،اسههتداده از

حضههور نهههت و تمرکههز

شکلهای شهماتيک جههت

دانشجو در کالس،کوئيزهها

پههههههاتوفيزيولوژی

(تشريحی) ،امتحان ميهان

بيماريهای مذکور ،توضهيح

تههر (تسههتی) و امتحههان

کامههد درخصههوا تمهها

پايان تر (تستی)

در
شناختی
نگرشی

داروههههها و کههههاربرد و
عوارضشههان و در خاتمههه
طرح يک سؤال برای انجا
کار خارج از کالس

4

 7 ،1و 8

داروهای مهوثر

دانشجويان با افسهردگی،

پاتوفيزيولوژی ،نوروترانسميترها و ساير عوامهد دخيهد در اخهتال ت

بههر اخههتال ت

اسکيزوفرنی ،بيمهاری دو

خلقی را توضيح دهد.

خلقی

قطبی و داروهای مؤثر بهر

دليد و نحوۀ طبقه بندی داروههای ضهد افسهردگی و ضهد سهايکوز را

آنها آشنايی کامد بيابند.

ليست کند.

شناختی
نگرشی

سهههخنرانی و ارائهههه بههها

ارزيابی کالسی با توجه بهه

پاورپوينههت ،اسههتداده از

حضههور نهههت و تمرکههز

شکلهای شهماتيک جههت

دانشجو در کالس،کوئيزهها

پههههههاتوفيزيولوژی

(تشريحی) ،امتحان ميهان

بيماريهای مذکور ،توضهيح

تههر (تسههتی) و امتحههان

کامههد درخصههوا تمهها

پايان تر (تستی)

در

کاربردهای اصلی  ،جانبی و عوارض اختصاصی هرکدا از داروها را بهه

شناختی

تدصيد بيان کند.
مکانيسم ،کاربرد ،عوارض و تداخالت دارويی ليتيو را توضيح دهد.

شناختی

داروههههها و کههههاربرد و
عوارضشههان و در خاتمههه
طرح يک سؤال برای انجا
کار خارج از کالس
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