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...  و اندوکرین عروقی، قلبی اتونوم، عصبی سیستم بر مؤثر شیمیایی داروهاي ساختار با دانشجویان آشنایی :درس کلی هدف

 با شیمیایی ساختار رابطه همچنین و( فارماکودینامیک)اثر مکانیسم و شیمیایی ساختار بین رابطه با ،آشنایی

 داروها جانبی عوارض و( پروتئینی اتصال و دفع متابولیسم، جذب،توزیع،)فارماکوکینتیک

 :جلسات کلی اهداف

 (ها آگونیست) کولینرژیک عصبی سیستم -1

 استراز کولین استیل هاي مهارکننده کولینرژیک، عصبی سیستم  -2

 (موسکارینی هاي آنتاگونیست) ها کولینرژیک آنتی -3

 (عضالنی عصبی کننده بالك داروهاي و نیکوتینی هاي آنتاگونیست) ها کولینرژیک آنتی -1

 (ها آگونیست اثر، و ساختمان رابطه مقدمات،) آدرنرژیک عصبی سیستم -5

 آدرنرژیک  سیستممستقیم و غیرمستقیم  هاي آگونیست -1

 هابالکرآلفا   -7

 بالکرها بتا -8

 هاي کانال کلسیم مهارکننده، ها نیترات مستقیم، وازوردیالتورهاي ریلیز، هاي مهارکننده -9

 ها(آنزیم مبدل و آنتاگونیست هاي مهارکنندههاي رنین، مهارکننده)آنژیوتانسین - رنین سیستم بر مؤثر داروهاي -11

 و ضد ترومبوز انعقاد ضد عوامل ،هاکاردیوتونیک -11

 هادیورتیک -12

 آریتمی ضد داروهاي -13

 

 

 جلسه هر کلی اهداف تفکیک به رفتاري ویژه اهداف

 اول جلسه



 (ها آگونیست) کولینرژیک عصبی سیستم :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 .دهد شرح را کولینرژیک هاي آگونیست فعالیت -ساختار رابطه -1-1

 .دهد تشخیص را کولینرژیک سیستم هاي آگونیست ساختار -1-2

 .دهد شرح را کولینرژیک هاي آگونیست کاربرد -1-3

 .بداند را نیکوتینی و موسکارینی هاي آگونیست ساختاري تفاوت -1-1

 دوم جلسه

 استراز کولین استیل هاي مهارکننده کولینرژیک، عصبی سیستم :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 .دهد شرح را استراز کولین استیل هاي مهارکننده انواع -2-1

 .دهد شرح را استراز کولین استیل هاي مهارکننده فعالیت -ساختار رابطه -2-2

 .دهد شرح را استراز کولین استیل هاي مهارکننده اثر مکانیسم -2-3

 سوم جلسه

 (موسکارینی هاي آنتاگونیست) ها کولینرژیک آنتی :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 .دهد شرح را کولینرژیک هاي آنتاگونیست فعالیت -ساختار رابطه -3-1

 .دهد تشخیص را کولینرژیک سیستم هاي آنتاگونیست ساختار -3-2

 .دهد شرح را کولینرژیک هاي آنتاگونیست کاربرد -3-3

 .بداند را نیکوتینی و موسکارینی هاي آنتاگونیست ساختاري تفاوت -3-1

 مچهار جلسه

 (عضالنی عصبی کننده بالك داروهايو  نیکوتینی هاي آنتاگونیست) ها کولینرژیک آنتی :کلی هدف

 :ویژه اهداف



 .باشد قادر دانشجو پایان در

 .دهد شرح را نیکوتینی هاي آنتاگونیست فعالیت -ساختار رابطه -1-1

 .دهد تشخیص را نیکوتینی هاي آنتاگونیست ساختار -1-2

 .دهد شرح را نیکوتینی هاي آنتاگونیست کاربرد -1-3

 .بشناسد را عضله -عصب بالکرهاي انواع -1-1

 .دهد شرح را عضالنی عصبی بالکرهاي فعالیت ساختار رابطه -1-5

 مپنج جلسه

 (ها آگونیست اثر، و ساختمان رابطه مقدمات،) آدرنرژیک عصبی سیستم :کلی هدف

 .باشد قادر دانشجو پایان در :ویژه اهداف

 .بشناسد را آدرنرژیک سیستم رسپتورهاي انواع -5-1

 .دهد شرح را آنها متابولیسم و بیوسنتز راههاي و سیستم این درونزاد لیگاندهاي -5-2

 مشش جلسه

 آدرنرژیک سیستم هاي آگونیست :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 .دهد شرح را آدرنرژیکمستقیم و غیرمستقیم سیستم  هاي آگونیست فعالیت -ساختار رابطه -1-1

 .دهد تشخیص را آدرنرژیک سیستم مستقیم و غیرمستقیم هاي آگونیست ساختار -1-2

 .دهد شرح را آدرنرژیک هاي آگونیست کاربرد -1-3

 مهفت جلسه

  بالکرهاآلفا  :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 .دهد شرح را بالکر آلفا ترکیبات فعالیت -ساختار رابطه -7-1

 .دهد تشخیص را بالکر آلفا ترکیبات انواعساختار  -7-2

 .دهد شرح را بالکرها آلفا کاربرد -7-3



 مهشت جلسه

 بالکرها بتا :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 .دهد شرح را بالکر بتا ترکیبات فعالیت -ساختار رابطه 8-1

 .دهد تشخیص را 1 -بتا رسپتور انتخابی بالکرهاي بتا -8-2

 .دهد تشخیص ساختار به توجه با را ذاتی سمپاتومیمتیک اثر داراي بتابالکرهاي -8-3

 .دهد تشخیص را غشاء پایدارکنندگی فعالیت داراي بتابالکرهاي -8-1

 .بداند را بتابالکرها کاربردهاي -8-5

 همن جلسه

 هاي کانال کلسیممهارکننده، نیتراتها مستقیم، وازوردیالتورهاي سازي،ذخیره ریلیز، هاي مهارکننده :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 .دهد شرح را آنها کاربرد و ریلیز هاي مهارکننده -9-1

 .دهد شرح را آنها کاربرد و سازي ذخیره هاي مهارکننده -9-2

 .دهد شرح را کاربرد و مستقیم وازودیالتورهاي ساختار -9-3

 .دهد شرح را کلسیم کانال هاي مهارکننده فعالیت -ساختار رابطه -9-1

 .دهد شرح را کلسیم کانال هاي مهارکننده انواع -9-5

 .دهد شرح را کلسیم کانال هاي مهارکننده کاربرد -9-1

 

 دهم جلسه

  :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 



 ها(رنین، آنزیم مبدل و آنتاگونیست هايمهارکننده) آنژیوتانسین - رنین سیستم بر مؤثر داروهاي :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 نقش آنزیم رنین را شرح دهد. -11-1

 هاي رنین را تشخیص دهد.ساختار مهارکننده -11-2

 .دهد شرح را مبدل آنزیم هاي مهارکننده فعالیت -ساختار رابطه -11-3

 .دهد شرح را مبدل آنزیم هاي مهارکننده انواع -11-1

 .دهد شرح را مبدل آنزیم با کنش برهم در ضروري هاي برهمکنش و اثر مکانیسم -11-5

 .دهد شرح را آنژیوتانسین رسپتور هاي مهارکننده فعالیت -ساختار رابطه -11-1

 .دهد شرح را مبدل آنزیم با نشکبرهم در ضروري هايبرهمکنش و اثر مکانیسم -11-7

 دهمیاز جلسه

 و ضدترومبوز انعقاد ضد عوامل و ها کاردیوتونیک :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 .دهد شرح را کاردیوتونیک ترکیبات فعالیت -ساختار رابطه -11-1

 .بشناسد را کاردیوتونیک ترکیبات انواع -11-2

 .دهد شرح را و ضدترومبوز ضدانعقاد ترکیبات اثر مکانیسم -11-3

 .بشناسد را و ضدترومبوز ضدانعقاد ترکیبات ساختار -11-1

 زدهمدوا جلسه

 هادیورتیک :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 .بشناسد را دیورتیک ترکیبات انواع -12-1

 .دهد شرح را ها دیورتیک فعالیت -ساختار رابطه -12-2

 .دهد شرح را دیورتیک ترکیبات انواع اثر مکانیسم -12-3



 زدهمسی جلسه

 ضدآریتمی داروهاي :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 .دهد شرح را ضدآریتمی ترکیبات کالسهاي انواع -13-1

 .دهد شرح را ضدآریتمی ترکیبات فعالیت -ساختار رابطه -13-2

 .دهد شرح را ضدآریتمی داروهاي جانبی عوارض و متابولیسم راههاي -13-3
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1. Foye's Principles of Medicinal Chemistry, 8th edition, 2013. 
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3. Burger's Medicinal Chemistry & Drug Discovery, 7th edition, 2010. 
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سهم از نمره کل  روش آزمون
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 ساعت تاریخ 
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   درصد 11 - ترم میان

   درصد 55 کتبی ترم پایان
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 دانشگاه:  EDOنام و امضا مسئول                    :گروه مدیر امضاي و نام                       : مدرس امضاي و نام

 :ارسال تاریخ                                  : ارسال تاریخ                                 : تحویل تاریخ

 مدرس طرح درس تاریخ جلسه

 آباديدکتر علی (آگونیستها) کولینرژیک عصبی سیستم 25/1/97 1

 دکتر دادگر وآنتی تیروئید تیروئید داروهاي ،ها()بیس فسفوناتکلسیم هموستاز بر مؤثر داروهاي 27/1/97 2

 آباديدکتر علی استراز کولین استیل مهارکننده هاي کولینرژیک، عصبی سیستم 1/7/97 3

 دکتر دادگر خون چربی دهنده داروهاي کاهش 3/7/97 4

 آباديدکتر علی (موسکارینی آنتاگونیست هاي) هاکولینرژیکآنتی 8/7/97 5

 دکتر دادگر هااستروژن 11/7/97 6

 آباديدکتر علی (عضالنی – عصبی کننده بالك داروهاي و نیکوتینی آنتاگونیستهاي) کولینرژیک هاآنتی 15/7/97 7

 دکتر دادگر هااستروژن آنتی 17/7/97 8

 آباديدکتر علی (آگونیستها اثر، و ساختمان رابطه مقدمات،) عصبی آدرنرژیک سیستم 22/7/97 9

 دکتر دادگر هاپروژستین 21/7/97 11

 آباديدکتر علی آدرنرژیک سیستم آگونیست هاي 29/7/97 11

 دکتر دادگر  هاآندروژن 1/8/97 12

 آباديدکتر علی  آلفا بالکرها 1/8/97 13

 دکتر دادگر هاآنتی آندروژن 13/8/97 14

 آباديدکتر علی بالکرها بتا 15/8/97 15

 دکتر دادگر موضعی هايکنندهحس بی 21/8/97 16

 آباديعلیدکتر  نیترات ها،  مهارکننده هاي کانال کلسیم مستقیم، وازوردیالتورهاي ریلیز، هاي مهارکننده 22/8/97 17

 دکتر دادگر خون قند دهنده داروهاي کاهش 11/9/97 18

 آباديدکتر علی آنژیوتانسین - رنین سیستم بر مؤثر داروهاي 13/9/97 19

 دکتر دادگر خون قند دهنده داروهاي کاهش 18/9/97 21

 آباديدکتر علی انعقاد و ضدترومبوز ضد عوامل و کاردیوتونیک ها 21/9/97 21

 دکتر دادگر هاهیستامین آنتی 25/9/97 22

 آباديدکتر علی هادیورتیک 27/9/97 23

 دکتر دادگر هاهیستامین آنتی 2/11/97 24

 آباديدکتر علی ضدآریتمی داروهاي 1/11/97 25

 دکتر دادگر هاهیستامین آنتی 8/11/97 26


