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 داروسازی دانشکده

 داروشناسی و سم شناسیگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 داروسازی :دانشکده 2داروشناسی  عنوان واحد درسی:

 داروسازی رشته تحصیلی: اختصاصی اجباری واحد درسی: نوع

 دکتری حرفه ای تحصیلی: مطقع کارورزی: کارآموزی: عملی: 3 نظری: تعداد واحد

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی: عملی: 51 نظری:        تعداد ساعت

     1داروشناسی پیشنیاز:   کد درس:

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 فارماکولوژی رشته تحصیلی: سینا عندلیبدکتر  نام و نام خانوادگی:

 استادیار رتبه علمی: Ph.Dخصصی دکتری ت مقطع تحصیلی:

 andalibs@zums.ac.ir پست الکترونیک: 33473635 تماس: شماره

 دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان   محل کار:

 حامد قویمیدکتر سینا عندلیب،  دکتر   :(ان)مدرسنام و نام خانوادگی مدرس

 گری بر اساس نیاز جامعه:بازن :تاریخ تدوین طرح درس نحوه برگزاری دوره:

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  19/10/98 ترکیبی مجازی حضوری

     30/5/1401  
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 اهداف آموزشی

  هدف کلی:

 :)اهداف اختصاصی )رفتاری  

 :حیطه شناختی 

 . 

 :حیطه عاطفی 

 . 

 :حیطه روانی حرکتی 

 . 

 روش های تدریس:

                                                                                                                                                                        بحث گروهی                                                                                                                                                                        پرسش و پاسخ                                                                                                                                                                                                                               سخنرانی
شبیه سازی  بیمار                                                                                                       کارگاه آموزشی                                                                                                                 نمایش عملی                                                                                                                                                                                                                        ایفای نقش

                                  Bedside teaching                                                                                             شده            

    سایر) بنویسید(:                

 مواد و وسایل آموزشی:

 اسالید، پاورپوینت، وایت بورد

 جارب یادگیری )حین تدریس(:ت

 

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:
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 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 انتظارات: 

 : مجازها

  محدودیتها:

 (:بالینی/عرصه/آزمایشگاهی/عملیهای ایمنی )دروس توصیه

 

 فهرست منابع درسی:

  2021 كاتزونگ –فارماكولوژي پايه و باليني 
  

 روش ارزیابی:

 ده عملکردمشاه

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ
 صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ

  نمره(: 20بارم بندی نمره ) از 

 می باشد(. 20 از، 10) نمره قبولی    

  و پروژه: عملی انجام تکالیف مشارکت کالسی: حضور و غیاب کالسی: 

 20 امتحان پایان ترم: امتحان میان ترم: کوئیز:

 :موارد سایر

 تاریخ امتحان: 
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 :جدول زمانی ارائه برنامه

شماره 

 جلسه

روش 

 ارائه

 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 
 مدرس )مدرسان(  عنوان جلسه  مکان ارائه

 دانشکده داروسازی 12-10 19/6/1401 مجازی 1

 
 تر عندلیبدک (1داروهای کاهنده فشار خون )

 دانشکده داروسازی 08-10 21/6/1401 حضوری 2

 

(2داروهای کاهنده فشار خون )  دکتر عندلیب 

 دانشکده داروسازی 12-10 26/6/1401 مجازی 3

 

(1) داروهای دیورتیک  دکتر عندلیب 

 دانشکده داروسازی 08-10 28/6/1401 حضوری 4

 

(2) داروهای دیورتیک  دکتر عندلیب 

 دانشکده داروسازی 12-10 2/7/1401 مجازی 5

 

(1شیمی درمانی سرطان )  دکتر عندلیب 

 دانشکده داروسازی 08-10 4/7/1401 مجازی 6

 

 (2شیمی درمانی سرطان )

 
 دکتر عندلیب

 دانشکده داروسازی 12-10 9/7/1401 حضوری 7

 

 دکتر عندلیب داروهای متسع کننده عروق و درمان آنژین

 دانشکده داروسازی 08-10 11/7/1401 حضوری 8

 

 داروهای مورد استفاده در آریتمی های قلبی
 

 دکتر عندلیب

 دانشکده داروسازی 12-10 16/7/1401 حضوری 9

 
 قلب داروهای مورد استفاده در نارسایی احتقانی

 دکتر عندلیب

 دانشکده داروسازی 08-10 18/7/1401 مجازی 10

 
 داروهای مورد استفاده در دیس لیپیدمی

عندلیبدکتر   

 دانشکده داروسازی 08-10 23/7/1401 مجازی 11

 

 دکتر عندلیب داروهای ضد آسم

 دکتر عندلیب داروهای ضد سرفه خلط آور، خلط شکن، ضد احتقان دانشکده داروسازی 12-10 25/7/1401 مجازی 12

 دانشکده داروسازی 12-10 30/7/1401 حضوری 13

 

تی بیوتیک های موثر بر آنتی بیوتیک های بتاالکتام و سایر آن

 (1دیواره )
 دکتر عندلیب

 دانشکده داروسازی 08-10 2/8/1401 حضوری 14

 

آنتی بیوتیک های بتاالکتام و سایر آنتی بیوتیک های موثر بر 

(2دیواره )  

 دکتر عندلیب

 دکتر عندلیب (1) نیسنتز پروتئ یمهارکننده ها دانشکده داروسازی 08-10 7/8/1401 حضوری 15
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 دانشکده داروسازی 12-10 9/8/1401 حضوری 16

 

 دکتر عندلیب (2) نیسنتز پروتئ یمهارکننده ها

 دانشکده داروسازی 12-10 14/8/1401 حضوری 17

 

 دکتر عندلیب نولونیو ک میمتوپر یتر دها،یسولفونام

 دانشکده داروسازی 08-10 16/8/1401 حضوری 18

 

 دکتر عندلیب (1داروهای ضد ویروس )

 دانشکده داروسازی 12-10 21/8/1401 حضوری 19

 

 دکتر عندلیب (2داروهای ضد ویروس )

 دانشکده داروسازی 08-10 23/8/1401 حضوری 20

 

 دکتر عندلیب ضد قارچ یداروها

 دانشکده داروسازی 12-10 28/8/1401 حضوری 21

 

 دکتر عندلیب ییایباکتر کویضد ما یداروها

 انشکده داروسازید 08-10 30/8/1401 حضوری 22

 

اختهیضد تک  یداروها  دکتر عندلیب 

 دانشکده داروسازی 12-10 5/9/1401 حضوری 23

 

 دکتر عندلیب ضد کرم یداروها

 دانشکده داروسازی 08-10 7/9/1401 حضوری 24

 

 (1داروهای مورد استفاده در بیماری های گوارشی  )

 
 قویمیدکتر 

 اروسازیدانشکده د 12-10 12/9/1401 حضوری 25

 
 (2داروهای مورد استفاده در بیماری های گوارشی  )

 

 قویمیدکتر 

 


