
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئوس اصلی جلسات درس:

 بااصول پایه و مفاهيم كلی علم فارماكولوژيآشنایی  1
 آن اهميت و داروها فارماكوكينتيک آشنایی بااصول 2

 با اصول فارماكودیناميک داروها و اهميت آنآشنایی  3
 (CNS)با داروهاي موثر برسيستم اعصاب مركزيآشنایی  4
 سيستم كولينرژیک و آدرنرژیکداروهاي موثر بر آشنایی  5

 قلب و عروقسيستم داروهاي موثر بر آشنایی با  6
 (NSAIDs)روهاي ضد التهاب غير استروئيديابادآشنایی با  7
 موضعی باداروهاي بيحس كنندهآشنایی با  8

 هاي عضالنی  كننده شل و كننده بيهوش اروهايد آشنایی با 9
 ميان ترم 11

 باداروهاي ضد انعقادي و بند آورنده هاي خونریزي آشنایی با 11
 باداروهاي موثر بر سيستم تنفسی و گوارشی آشنایی 12
 باداروهاي موثر بر سيستم اندوكرینآشنایی  13

 و كاربرد آنها با آنتی بيوتيکهاآشنایی  14
 با ویتامين ها و مواد معدنیآشنایی  15
 نویسی نسخه و دارویی هاي آشنایی باتداخل 16

   

 

 

 

 

 راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide» 

 

 فارماكولوژي عمومی: درس عنوان       

 دندانپزشکی:  تحصيلی رشته   

 دكتراي عمومی: تحصيلی مقطع     

 نظري واحد 2: واحد تعداد 

 آناتومی و فيزیولوژي: پيشنياز 

 5961-69: تحصيلی نيمسال  

 دندانپزشکی: آموزشی گروه     

 خاكسار محمدرضا دكتر:مدرس 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 بر آنها تاثير و دارویی هاي گرو و فارماكولوژي با كلی آشنایی هدف کلی درس:

 انسان بدن

 روش تدریس:

 (TBL)تيم بر مبتنی یادگيري گروهی، بحث سخنرانی،

 :این درس روش ارزشیابی

 نمره2:كوئيز 

 مرهن 2(:ترجمه و پژوهش) تکاليف 

 نمره 5 :فعال حضور 

 نمره 1 :ترم ميان امتحان 

 نمره 51:ترم پایان امتحان 

  

 وظایف و تکالیف دانشجو در این درس:

 درکالس موقع به حضور  

 کالسی های پاسخ و پرسش در فعال مشارکت 

 مربوطه تکالیف انجام 

 جلسه هر در شده ارائه مطالب مطالعه 

كسب اطالعات علمی در مورد داروها ویادگيري  اهمیت این درس در یک پاراگراف:

و مکانيسم عمل آنها و اثرات درمانی ناشی از داروهاي تجویز شده براي كنترل عوارض 

 راجعه كننده به كلينيک ها ومراكز درمانیمبيماري هاي مختلف در بين افرادي 

 این درس عبارتند از:اشتباهات رایج دانشجویان در 

 مرتبط منابع سایر مطالعه جهت کافی زمان اختصاص عدم 

 بعد جلسه تشکیل قبل کالس جلسه هر شده ارائه مطالب کافی مطالعه عدم 

 کوئیزها و ترم میان آزمون در شرکت جهت کافی آمادگی و اهمیت عدم 

 نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:

 ترم ابتدای از کالس تدریس روند با بودن همراه 

 درس سرفصل با مطابق تر جزئی مطالب با اختصاصی منایع سایر مطالعه 

 فارماکولوژی با مرتبط شده منتشر مقاالت مطالعه 

 شده ارائه مطالب کافی مطالعه با کالس جلسات تمام در حضور 

 کالسی های فعالیت انجام در جدیت 

 منابع اصلی درس: 
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