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 داروسازی ایحرفه دکترای هفتم ترم دانشجویان: مخاطبان                    1 داروییشیمی: درس عنوان

 آلی و فارماکولوژی شیمی: نیاز پیش درس    نظری واحد 3: واحد نوع و تعداد

          11-11ها شنبه: سهمشاوره ساعت    8-11ها ، دوشنبه8-11ها شنبه :درس ارائه زمان

 واحد( 5/1) آبادیعلی علیرضا دکتر: مدرس

دارویی و ساختار داروهای شیمیایی، آشنایی با رابطه بین دانشجویان با تاریخچه، کاربرد شیمیآشنایی  هدف کلی درس:

و مکانیسم اثر)فارماکودینامیک( و همچنین رابطه ساختار شیمیایی با فارماکوکینتیک)جذب، توزیع، متابولیسم، شیمیایی ساختار 

 طراحی دارو منطقی هایروشاتصال پروتئینی( و عوارض جانبی داروها، آشنایی با  دفع و

 اهداف کلی جلسات: 

 کینتیکتأثیر خواص فیزیکوشیمیایی داروها در فارماکودینامیک و فارماکو .1

  تأثیر خواص فیزیکوشیمیایی داروها در فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک .2

 متابولیسم .3

 متابولیسم .1

 بیوایزواستریسم .5

 رسپتور-های داروبرهمکنش .1

 نقش کامپیوتر در شیمی دارویی .7

 هاتتراسیکلین .8

 آمینوگلیکوزیدها .9

 هاماکرولیدها، آمفنیکل .11

 هالینکوزآمیدها، اکسازولیدینون .11

 داروهای ضد انگل، ضد کرم و ضد آمیب .12

 ضد قارچداروهای  .13

 ضد ویروسداروهای  .11

 

 

 اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 جلسه اول

 تأثیر خواص فیزیکوشیمیایی داروها در فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک: هدف کلی

 : اهداف ویژه
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 در پایان دانشجو قادر باشد.

 فیزیکوشیمیایی را در جذب گوارشی توضیح دهد.تاثیر خواص  -1-1

 قانون لی پینسکی را برای یک ترکیب شیمیایی مورد بررسی قرار دهد. -1-2

 خواص فیزیکوشیمیایی دخیل در فارماکوکینتیک را نام ببرد. -1-3

 نقش لیپوفیلیسیته را در فارماکوکینتیک توضیح دهد. -1-1

 جلسه دوم

 در فارماکودینامیک و فارماکوکینتیکتأثیر خواص فیزیکوشیمیایی داروها : هدف کلی

 : اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 را در فارماکوکینتیک توضیح دهد. pKaنقش  -1-2

 را در فارماکوکینتیک توضیح دهد. (Solubility)نقش حل پذیری -2-2

 نقش نفوذپذیری را در فارماکوکینتیک توضیح دهد. -3-2

 ن خواص فیزیکوشیمیایی و فارماکوکینتیک را توضیح دهد.روش های اصالح ساختار شیمیایی جهت بهینه کرد -1-2

 

 مسوجلسه 

  مسیرهای متابولیسم و رابطه ساختمان و متابولیسم داروها: هدف کلی

 : اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 فازهای مختلف متابولیسم را شرح دهد. -1-1

 ببرد.( را نام IIو  Iهای مختلف متابولیسم)فاز واکنش -2-1

 با توجه به ساختار شیمیایی داروها، راههای احتمالی متابولیسم آنها را پیش بینی کند. -3-3

 چهارمجلسه 

  : مسیرهای متابولیسم و رابطه ساختمان و متابولیسم داروهاهدف کلی

 : اهداف ویژه
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 در پایان دانشجو قادر باشد.

 فازهای مختلف متابولیسم را شرح دهد. -1-1

 را نام ببرد.متابولیسم  Iفاز های مختلف واکنش -2-1

 آنها را پیش بینی کند. Iفاز با توجه به ساختار شیمیایی داروها، راههای احتمالی متابولیسم  -3-1

 پنجمجلسه 

 بیوایزواسترها :هدف کلی

 : اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 قوانین بیوایزوستری را نام ببرد. -1-5

 بیوایزوسترها را توضیح دهد.انواع  -2-5

 دالیل استفاده از بیوایزواسترها را توضیح دهد. -3-5

 ششمجلسه 

 ساختمان رسپتور و نیروهای دخیل در برهمکنش دارو با رسپتور: هدف کلی

 : اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 رسپتور را تعریف کند. -1-3

 انواع رسپتورها را نام ببرد. -2-3

 های بین لیگاند و رسپتور را نام ببرد.انواع برهمکنش -3-3

 های بین لیگاند و رسپتور را توضیح دهد.انواع برهمکنش -1-3

 های عاملی مختلف و نوع برهمکنش مربوطه را توضیح دهد.رابطه بین گروه -5-3

 مهفتجلسه 
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 (داکینگ و QSARروشهای طراحی دارو شامل نقش کامپیوتر در شیمی دارویی ): هدف کلی

 : اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 و ... را تعریف کند. Bioinformatics ،Chemoinformatics ،Drug design ،QSAR ،Dockingهای تخصصی مانند واژه -1-1

 را توضیح دهد. QSARروش  -2-1

  نام ببرد.را  QSARنرم افزارهای مورد استفاده جهت  -3-1

 را توضیح دهد. Dockingروش  -1-1

 نام ببرد.را  Dockingنرم افزارهای مورد استفاده جهت  -5-1

 مهشتجلسه 

 هاتتراسیکلین: هدف کلی

 :اهداف ویژه

  در پایان دانشجو قادر باشد.

 ها را توضیح دهد.مکانیسم اثر تتراسیکلین -1-8

 را توضیح دهد. هاتتراسیکلین رابطه ساختار با فعالیت آنتی باکتریال -2-8

 را توضیح دهد. هارابطه ساختار با عوارض جانبی تتراسیکلین -3-8

 را توضیح دهد. هاعوامل موثر در فارماکوکینتیک)جذب، طول اثر و ...( تتراسیکلین -1-8

 باشد. هادانشجو قادر به نامگذاری تتراسیکلین -5-8

 دهد.ها را توضیح عوامل موثر در پایداری تتراسیکلین -1-8

 ها را شرح دهد.های مقاومت به تتراسیکلینراه -7-8

 مهنجلسه 

 هاآمینوگلیکوزید: هدف کلی
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 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 را توضیح دهد. هامکانیسم اثر آمینوگلیکوزید -1-9

 ها را توضیح دهد.آمینوگلیکوزید رابطه ساختار با فعالیت آنتی باکتریال -2-9

 ها را توضیح دهد.رابطه ساختار با عوارض جانبی آمینوگلیکوزید -3-9

 ها را توضیح دهد.عوامل موثر در فارماکوکینتیک)جذب، طول اثر و ...( آمینوگلیکوزید -1-9

 ها باشد.دانشجو قادر به نامگذاری آمینوگلیکوزید -5-9

 ها را توضیح دهد.عوامل موثر در پایداری آمینوگلیکوزید -1-9

 ها را شرح دهد.های مقاومت به آمینوگلیکوزیدراه -7-9

 همدجلسه 

 هاها، آمفنیکلماکرولید: هدف کلی

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 را توضیح دهد. هاها و آمفنیکلماکرولید مکانیسم اثر  -1-11

 را توضیح دهد.ها ها و آمفنیکلماکرولید رابطه ساختار با فعالیت آنتی باکتریال -2-11

 ها را توضیح دهد.ها و آمفنیکلرابطه ساختار با عوارض جانبی ماکرولید -3-11

های رفع مشکالت و روشها ها و آمفنیکلعوامل موثر در فارماکوکینتیک)جذب، طول اثر و ...( ماکرولید -1-11

 را توضیح دهد.فارماکوکینتیکی آنها 

 ها باشد.کلدانشجو قادر به نامگذاری آمفنی -5-11

 ها را توضیح دهد.عوامل موثر در پایداری ماکرولید -1-11

 ها را شرح دهد.ها و آمفنیکلهای مقاومت به ماکرولیدراه -7-11
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 دهمیازجلسه 

 هالینکوزآمیدها، اکسازولیدینون: هدف کلی

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 را توضیح دهد. هااکسازولیدینونلینکوزآمیدها و مکانیسم اثر   -1-11

 را توضیح دهد. هالینکوزآمیدها و اکسازولیدینونرابطه ساختار با فعالیت آنتی باکتریال  -2-11

 ها را شرح دهد.های مقاومت به لینکوزآمیدها و اکسازولیدینونراه -3-11

 ها باشد.دانشجو قادر به نامگذاری  اکسازولیدینون -1-11

 متابولیسم اکسازولیدینون ها را شرح دهد.های راه -5-11

 دهمدوازجلسه 

 ها و ...(: داروهای ضد انگل، ضد کرم و ضد آمیب)نیتروآریلهدف کلی

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 را توضیح دهد. ضد انگل، ضد کرم و ضد آمیبهر کدام از عوامل مکانیسم اثر   -1-12

 را توضیح دهد.داروهای مربوطه  ضد انگل، ضد کرم و ضد آمیبرابطه ساختار با فعالیت  -2-12

 های متابولیسم آنها را شرح دهد.راه -3-12

 طیف اثر هر کدام از داروهای مربوطه را با توجه به ساختار شیمیایی آنها شرح دهد. -1-12

 مدهسیزجلسه 

 قارچ: داروهای ضد هدف کلی

 :اهداف ویژه

 پایان دانشجو قادر باشد.در 
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 توضیح دهد.آنها با توجه به ساختار شیمیایی را  قارچضد داروهای  مکانیسم اثر  -1-13

 را توضیح دهد. قارچضد رابطه ساختار با فعالیت داروهای  -2-13

 را توضیح دهد. قارچضد رابطه ساختار با عوارض جانبی داروهای  -3-13

 داروهای ضد قارچ باشد.  دانشجو قادر به نامگذاری -1-13

 را با توجه به ساختار شیمیایی آنها شرح دهد. قارچطیف اثر هر کدام از داروهای ضد  -5-13

 مدهچهارجلسه 

 ویروس: داروهای ضد هدف کلی

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد.

 توضیح دهد. آنهابا توجه به ساختار شیمیایی را  ویروسضد داروهای  مکانیسم اثر  -1-11

 را توضیح دهد. ضد ویروسرابطه ساختار با فعالیت داروهای  -2-11

 طیف اثر هر کدام از داروهای ضد ویروس را با توجه به ساختار شیمیایی آنها شرح دهد. -3-11

 منابع:

1) Foye's principles of Medicinal Chemistry, Seventh edition, 2013. 

2) Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, 

Twelfth edition, 2011. 

3) Burger's Medicinal Chemistry & Drug Discovery, Seventh edition, 2010. 

 روش تدریس:

 سخنرانی، پرسش و پاسخ

 های کمک آموزشی:رسانه

 ، ویدئو پروژکتوروایت بورد
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 سنجش و ارزشیابی:

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

  اول هر جلسه درصد 11 وتشریحی کتبی کوئیز

  وسط ترم درصد 31 و تشریحی کتبی میانترم

  پایان ترم درصد 11 و تشریحی کتبی پایانترم

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو: 

 حضور به موقع و شرکت مرتب در کالس. -1

 اخالقی در کالس.رعایت نظم و همچنین شئونات  -2

 آمادگی برای کوئیز در هر جلسه. -3

 مباحث فارماکولوژی مربوط به هر جلسه.در مورد داشتن پیش مطالعه  -1

 مطالعه منابع معرفی شده. -5
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 1دارویی شیمی بندیجدول زمان

 مدرس سرفصل روز تاریخ جلسه

 دکتر علی آبادی فارماکوکینتیککودینامیک و خواص فیزیکوشیمیایی داروها در فارماتأثیر  شنبه 21/1/97 1

 دکتر علی آبادی خواص فیزیکوشیمیایی داروها در فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک تأثیر دوشنبه 21/1/97 2

 دکتر علی آبادی متابولیسم شنبه 31/1/97 3

 دکتر علی آبادی متابولیسم دوشنبه 2/7/97 4

 دکتر علی آبادی بیوایزواستریسم شنبه 7/7/97 5

 دکتر علی آبادی رسپتور-های داروبرهمکنش دوشنبه 9/7/97 6

 دکتر علی آبادی نقش کامپیوتر در شیمی دارویی شنبه 11/7/97 7

 دکتر دادگر داروهای ضدماالریا دوشنبه 11/7/97 

 دکتر علی آبادی هاتتراسیکلین شنبه 21/7/97 8

 دادگر دکتر داروهای ضدسل دوشنبه 23/7/97 9

 دکتر علی آبادی آمینوگلیکوزیدها شنبه 28/7/97 11

 دکتر دادگر داروهای ضد سل دوشنبه 31/7/97 11

 دکتر علی آبادی هاماکرولیدها، آمفنیکل شنبه 5/8/97 12

 دکتر دادگر سولفونامیدها دوشنبه 7/8/97 13

 آبادیدکتر علی  هالینکوزآمیدها، اکسازولیدینون شنبه 12/8/97 14

 دکتر دادگر سولفونامیدها دوشنبه 11/8/97 15

 دکتر علی آبادی داروهای ضد انگل، ضد کرم و ضد آمیب شنبه 19/8/97 16

 دادگردکتر  هاسیلینپنی دوشنبه 21/8/97 17

 دکتر علی آبادی داروهای ضد قارچ شنبه 11/9/97 18

 دادگردکتر  هاسیلینپنی دوشنبه 12/9/97 19

 دکتر علی آبادی داروهای ضد ویروس شنبه 17/9/97 21

 دکتر دادگر های بتاالکتامازها و مهارکنندهها، مونوباکتامکارباپنم دوشنبه 19/9/97 21

 دکتر دادگر هاسفالوسپورین شنبه 21/9/97 22

 دکتر دادگر هاسفالوسپورین دوشنبه 21/9/97 23

 دادگردکتر  ها فلوروکینولون  شنبه 1/11/97 24

 دکتر دادگر هاآنتی سپتیک دوشنبه 3/11/97 25

 دکتر دادگر ها )داروهای رادیولوژی و عوامل تشخیصی(رادیواپک شنبه 8/11/97 26

 دکتر دادگر داروهای ضد سرطان دوشنبه 11/11/97 27

 دکتر دادگر داروهای ضد سرطان شنبه 15/11/97 28

 

 

 دانشگاه:  EDOنام و امضا مسئول                    :گروه مدیر امضای و نام                       : مدرس امضای و نام

 :ارسال تاریخ                                  : ارسال تاریخ                                 : تحویل تاریخ


