
 
 داروسازی دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

 دکتری حرفه ای داروسازی هفت دانشجویان ترم مخاطبان:            2 دارودرمان بیماری هاعنوان درس : 
     واحد 5/1: تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(

 12-11سه شنبه ساعت -یکشنبه اعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:س

  79-79..نیم سال اول 8-11، سه شنبه 11-12یکشنبه زمان ارائه درس:   
 دکتر شهبازی-دکتر شجاعی مدرس:

  1ارودرمان بیماری ها د درس و پیش نیاز:
 

 هدف کلی درس :

از آنجایی که بیشتر دانشجویان داروسازی پس از فراغت از تحصیل جذب محیط کار 
رایج و نحوه درمان انها از اهمیت ویژه ای  شوند، شناخت بیماری های داروخانه می

 pharmaceutical)  برخوردار میباشد. در کشورهای توسعه یافته مراقبت های دارویی
care)  جایگاه واقعی خود را یافته و یا در حال گسترش در عمده بخشهای مدیکال پزشکی

باشد. هدف این نظیر بخش مراقبت های ویژه، قلب و عروق، عفونی، روانپزشکی و... می
اشنا نمودن دانشجویان با بیماری های رایج و نحوه درمان انها به شیوه پزشکی  درسیواحد 

عروقی -مبتی بر شواهد میباشد. در این واحد دانشجویان با مشکالت شایع عفونی و قلبی
اشنا خواهند شد. شیوه ارائه مطالب عمدتا تئوری با استفاده از پاورپوینت، فیلم های 

حضور و غیاب دانشجویان،  .شارکت دو طرفه میباشدهای بالینی و مcaseاموزشی، 
بعنوان نمره فعالیت کالسی در نظر   case presentationفعالیت کالسی و شرکت در 

 شود. گرفته می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سرفصل به ترتیب زیر ارائه خواهد شد. 25این واحد در 



 
 کلیات آنتی بیوتیک هاهدف کلی جلسه  اول: 

 
 ویژه  هدف
 آشنایی با کلیات انتی بیوتیک ها -

 شناخت پوشش میکروبی انتی بیوتیک ها -

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 دسته بندی انواع انتی بیوتیک ها را فرا گیرد. 

 نحوه انتخاب انتی بیوتیک ها را فراگیرد. 

 عوامل موثر بر اثربخشی رانتی بیوتیک ها را بداند. 

 طیف انتی بیوتیک ها را توضیح دهد. 

 دستگاه تنفسی فوقانیوم: دهدف کلی جلسه  
 

 هدف ویژه 
 اوتیت، سینوزیت و فارنژیتشناخت کلیات  -

 اوتیت، سینوزیت و فارنژیتشناخت فارماکوتراپی  -

 در پایان دانشجو قادر باشد:
 

 نز شرح دهدسی فوقانی را با اتیولوژی و پاتوژانواع عفونت های دستگاه تنف 

  ،سینوزیت و فارنژیت را شرح دهدتشخیص های بالینی اوتیت 

 ژیم های درمانی اوتیت، فارنژیت و سینوزیت را شرح دهد 

  تفاوتهای رژیم های برپایه بتاکتام و غیر بتاالکتام در درمان عفونت های دستگاه تنفس فوقانی را

 شرح دهد

 نقش واکسن در پیشگیری از عفونتهای دستگاه تنفسی را بداند 

 ر اطفال و بزرگساالن را بداندتفاوت رژیم های درمانی د 

 مانیتورینگ درمانهای فوق را بداند 

 یتحتان یدستگاه تنفس یعفونت ها: سومهدف کلی جلسه  
 

 ویژه: هدف
 شناخت انواع پنومونی -

 شناخت فارماکوتراپی پنومونی -

 
 در پایان دانشجو قادر باشد:

 

  دهداتیولوژی و پاتوژنز عفونت های دستگاه تنفسی تحتانی را توضیح 

 انواع پنومونی )اکتسابی از جامعه و بیمارستان ( را بشناسد 

 معیارهای تعیین شدت انها را بداند 

 رژیم های درمانی تجربی پنومونی را بداند 

 مانیتورینگهای درمانی را شرح دهد 

   : عفونت های ادراریچهارم هدف کلی جلسه 

 :ویژههدف 



 اشنایی با انواع عفونت های ادراری -

  فارماکوتراپی عفونت های ادراریشناخت  -

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

 

 معیارهای تشخیص عفونت های ادراری را شرح دهد 

  را بداند ادراریجرم های شایع عفونت های 

 تفاوت انواع عفونت )عارضه دار و غیر عارضه دار( را شرح دهد 

 تفاوت سیستیت و پیلونفریت را شرح دهد 

  های دستگاه ادراری فوقانی و تحتانی را شرح دهددرمانهای عفونت 

 درمانهای پیشگیری عفونت های ادراری را بداند 

 مانیتورینگ درمان  فوق را بداند 

 واژینیت  : پنجم هدف کلی جلسه 

 هدف ویژه:
 واژناشنایی با انواع عفونت های ا -

  واژینیتشناخت فارماکوتراپی  -

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

 

  را شرح دهد واژینیتمعیارهای تشخیص 

  را بداند واژنجرم های شایع عفونت های 

 ( تفاوت انواع عفونتcomplicated  را شرح دهدو غیر ان ) 

  را شرح دهد انواع واژینیتدرمانهای 

  را بداند واژینیتدرمانهای پیشگیری 

  درمان  را بداندهای مانیتورینگ 

 

  مقاربتیعفونت های : ششم هدف کلی جلسه 

 هدف ویژه:
 اشنایی با انواع عفونت های مقاربتی -

  شناخت فارماکوتراپی عفونت های مقاربتی -

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

 

 را شرح دهد مقاربتیعفونت های  انواع 

  را بداند مقاربتیجرم های شایع عفونت های 

  را شرح دهد مقاربتیتفاوت انواع عفونت 

  را شرح دهد مقاربتیدرمانهای عفونت های 

 درمانهای پیشگیری عفونت های را بداند 

  درمان  را بداندهای مانیتورینگ 

 

  هپاتیت: هفتم هدف کلی جلسه 

 ه:ویژ هدف
 اشنایی با انواع هپاتیت -



 فارماکوتراپی هپاتیت -

 در پایان دانشجو قادر باشد:
 

 .انواع هپاتیت را نام ببرد 

 بالینی هر یک را شرح دهد. پاتوفیزیولوژی، اپیدمیولوژی و عالئم 

 .تست های تشخیصی الزم را بداند 

 .رژیم درمانی مناسب را بیان کند 

 HIV: هشتم هدف کلی جلسه 
 هدف ویژه:

 HIVاشنایی باعالئم  -

  HIVشناخت فارماکوتراپی  -

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 

  نحوه انتقال ویروسHIV را بداند 

 شرح دهد. عالمت تیپیک و غیر تیپیک بیماری را 

 Outcome  درمان فرد مبتال بهHIV .را بداند 

 .درمان خط اول و شرایط ان را توضیح دهد 

 .درمان های خط دوم را شرح دهد 

 مانیتورینگ درمان  فوق را بداند. 

  مشکالت فرد مبتال بهHIV .و درمان انها را بداند 

 بروسلوز: نهمهدف کلی جلسه  
 

 هدف ویژه:
 بروسلوزعالئم اشنایی با  -

  شناخت فارماکوتراپی بروسلوز -

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

 

 را شرح دهد بروسلوزتشخیص  عالئم 

 را بداند عامل عفونت بروسلوز 

 .روش پیشگیری از بروسلوز را بیان کند 

 درمان بروسلوز را شرح دهد 

 درمان  را بداند های مانیتورینگ. 

 
 بافت نرمپوست و  عفونت های: همدهدف کلی جلسه  

 
 :هدف ویژه

 
 اشنایی با انواع عفونت های پوست و بافت نرم -

 فارماکوتراپی عفونت های پوست و بافت نرم -

 در پایان دانشجو قادر باشد:
 



 دانشجو بایستی انواع اناتومی درم را شرح دهد 

 بافت نرم را فراگیرد پوست عفونت های شایع باکتریال و قارچی 

  بافت نرم در بیماران بستری و سرپایی را شرح دهد پوست عفونت هایدرمانهای رایج 

 مانیتورینگ های مورد نیاز درمان عفونت های باکتریال و قارچی را شرح دهد 

  عفونت های قارچی: دهمیاز هدف کلی جلسه 

 
 :هدف ویژه

 
 قارچیاشنایی با انواع عفونت های  -

 قارچیفارماکوتراپی عفونت های  -

 دانشجو قادر باشد:در پایان 
 

  را شرح دهد تفاوت های اپیدمیولوژی و میزبان عفونت های قارچیانواع. 

 .موارد نیازمند به درمان پروفیالکسی ضد قارچ را شرح دهد 

  در بیماران بستری و سرپایی را شرح دهد قارچیدرمانهای رایج عفونت های. 

  شرح دهدمانیتورینگ های مورد نیاز درمان عفونت های قارچی را. 

 

 بیماری های انگلی شایع: دهمدواز هدف کلی جلسه 

 
 :هدف ویژه

 
 انگلیاشنایی با انواع عفونت های  -

 فارماکوتراپی عفونت های انگلی -

 در پایان دانشجو قادر باشد:
 

  عفونت های انگلی را شرح دهد.دانشجو بایستی انواع 

 .علت شیوع بیشتر برخی از عفونت های انگلی را بیان کند 

 .عالئم فرد مبتال به ژیاردیا و امبیاز را بیان کند 

  ا شرح دهدانگلی ردرمانهای رایج عفونت های 

  را شرح دهد هامانیتورینگ های مورد نیاز درمان عفونت 

  

 
 مننژیت: زدهمسیهدف کلی جلسه  

 ویژه:هدف 
 اشنایی با عالئم مننزیت -

 شناخت فارماکوتراپی مننژیت -

 
 باشد:در پایان دانشجو قادر 

 

 فیزیوپاتولوژی مننژیت را توضیح دهد. 

 ارگانیسم های دخیل در مننزیت را بداند. 

 تست های تشخیصی رایج در تشخیص مننژیت را شرح دهد. 



 رژیم های رایج تجربی در درمان مننژیت های باکتریال را توضیح دهد. 

 درمان رایج انسفالیت هرپسی را فراگیرد. 

  واکسنها را بداندنقش درمانهای پروفیالکتیک و. 

 مانیتورینگ درمان را فراگیرد. 

 سل: چهاردهم هدف کلی جلسه 

 ه:ویژ هدف
 سیبا عالئم توبرکلوز ییاشنا -

 سیتوبرکلوز یفارماکوتراپ -

 

 در پایان دانشجو قادر باشد:
 

 دانشجو باید ریسک فاکتورهای مربوط به بیماری سل را بداند 

 درمان بیماری سل فعال را فراگیرد 

 پروفیالکسی سل نهفته را فراگیرد 

 مانیتورینگهای مورد نیاز هر درمان و عوارض داروها را فراگیرد 

 تداخالت مهم رژیم ضد سل را شرح دهد 

 

 ویروسی شایع : پانزدهم هدف کلی جلسه 

 هدف ویژه:
 بیماری های ویروسی شایعبا  ییاشنا -

 انتی وایرال ها اصول تجویز -

 

 باشد:در پایان دانشجو قادر 
 

  را بداند های ویروسیدانشجو باید ریسک فاکتورهای مربوط به بیماری 

  را فراگیردهای ویروسی درمان بیماری 

 مانیتورینگهای مورد نیاز هر درمان و عوارض داروها را فراگیرد 

 را شرح دهد انتی وایرالمهم رژیم  عوارض 

 

 دستگاه گوارش عیشا یعفونت ها: دهمزشان هدف کلی جلسه 

 هدف ویژه: 
 بیماری های عفونی دستگاه گوارشبا  ییاشنا -

 فارماکوتراپی عفونت های گوارشی -

 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 

 پیدمی عفونت های شایع دستگاه گوارش را شرح دهدا 

 ریسک فاکتور عفونت های دستگاه گوارش را بداند 

 درصورت بروز عفونت های دستگاه گوارش روش درمان را فراگیرد 

 آموزش مورد نیاز به بیماران مبتال را شرح دهد 

 نقش انتی بیوتیک در درمان و پیشگیری عفونت هاس دستگاه گوارش را شرح دهد 



 و پاراتیروئیدی : اختالالت تیروئیدیهدف کلی جلسه هفدهم و هجدهم

 هدف ویژه:
 بیماری های غدد تیروئید و پاراتیروئیدبا  ییاشنا -

 غدد تیروئید و پاراتیروئیدفارماکوتراپی بیماری های  -

 

 در پایان دانشجو قادر باشد:
 

 فیزیولوژی غده تیروییدی را بداند 

 انواع اختالالت تیروییدی و تفاوت انها را فرا گیرد 

 عالیم کم کاری و پرکاری غده تیرویید را بداند 

  بالغ، سالمندان، نحوه شروع لوتیروکسین در کم کاری تیروییدی در گروه های مختلف درمانی )افراد

 بارداری، بیماری های قلبی ( را شرح دهد

 تداخالت رایج هورمونهای تیروییدی را شرح دهد 

 درمانهای رایج پرکاری تیروییدی را بداند 

 عوارض شایع داروهای مورد استفاده در پرکاری تیروییدی شرح دهد 

 ( را با نحوه درمان بداند داروهای مسبب پرکاری تیروییدی )آمیودارون، لیتیم، اینترفرون، ید 

 تیروئید و درمان ان ها را شرح دهد.ااختالالت پار 

 

 

 : دیابتنوزدهم تا بیست و یکمهدف کلی جلسه 

 هدف ویژه:
 انواع دیابتبا  ییاشنا -

 فارماکوتراپی دیابت -

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 اپیدمی دیابت را بداند 

 ریسک فاکتور های دیابت را شرح دهد 

  دیابت نوع یک و دو را فرا گیردتفاوت 

  معیارهای تشخیصی دیابت را براساس گایدالینADA  وAACE فرا گیرد 

 الگوریتم های درمان و کنترل قند خون را براساس گایدالین های موجود فرا گیرد 

  تفاوت گایدالین هایADA  وAACE را بداند 

 ینگ و عوارض فرا گیردداروهای خوراکی کنترل کننده قند خون را با نحوه مانیتور 

 انواع انسولین و الگوریتم شروع انسولین های مختلف را فرا گیرد 

 درمانهای نوروپاتی دیابتی، کنترل فشار خون و پروتیین اوری  در بیماران دیابتی را فرا گیرد 

 .سندروم متابولیک را فراگیرد 

 .درمان چاقی را شرح دهد 

 

 آدرنال-هیپوفیزاختالالت هدف کلی جلسه بیست و دوم: 

 

 هدف ویژه:
 ادرنال -انواع اختالالت هیپوفیزبا  ییاشنا -

 ادرنال-هیپوفیزفارماکوتراپی  -

 

 در پایان دانشجو قادر باشد



 

 
 

 فیزیولوژی غدد ادرنال و هیپوفیز را فرا گیرد 

 عالیم نارسایی ادرنال را فراگیرد 

 درمانهای روتین مورد استفاده در نارسایی ادرنال را فراگیرد 

 تظاهرات بالینی کوشینگ را فراگیرد 

 درمانهای دارویی و غیر دارویی کوشینگ را فراگیرد 

 اختالالت مربوط به کم کاری هیپوفیز را بداند 

 تظاهرات کاهش ترشح هورمون رشد را بداند 

 نحوه درمان کمبود هورمون رشد و مانیتورینگ های ان را توضیح دهد 

  گیردعالیم اکرومگالی و درمان انرا فرا 

 تظاهرات هیپر پروالکتینمی و درمان های رایج ان را فرا گیرد 

  

 

 هدف کلی جلسه بیست و سوم: رینیت

 

 هدف ویژه:
 رینیت با  ییاشنا -

 فارماکوتراپی رینیت -

 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 پاتوژنز و عالئم رینیت -

 درمان مناسب -

 .اپیدمیولوژی و پاتوزنز رینیت  را بیان کند 

  نشانه های رینیت را شناسایی کند.عالئم و 

 .اهداف درمانی فرد مبتال به رینیت را بیان کند 

 .رژیم های درمانی مناسب افراد رینیت را شرح دهد 

 .اثربخشی و ایمنی رژیم های درمانی در رینیت را توضیح دهد 

 
 

 هدف کلی جلسه بیست و چهارم: آسم

 

 هدف ویژه:
 اشنایی با پاتوفیزیولوژی آسم -

 با عالئم بیمار مبتال به آسم اشنایی -

 درمان آسم حاد و مزمن -

 
 در پایان دانشجو قادر باشد:

 

 اپیدمیولوژی و پاتوژنز اسم را بیان کند 

 .عالئم و نشانه های بیمار مبتال به اسم را شرح دهد 

 .انواع اسم را طبقه بندی کند 

 .درمان حمالت حاد اسم را بیان کند 



 حمالت اسم را توضیح دهد. انواع درمان ها جهت پیشگیری از 

 .توصیه های الزم در خصوص نحوه مصرف داروها در بیمار اسماتیک را شرح دهد 

 .تست اسپیرومتری و تفسیر ان را بداند 

 COPD: پنجمبیست و  هدف کلی جلسه

 :هدف ویژه 
 COPDاشنایی با پاتوفیزیولوژی  -

 COPDاشنایی با عالئم بیمار مبتال به  -

 COPDدرمان  -

 
 پایان دانشجو باید قادر باشد:در 

 

  اپیدمیولوژی و پاتوزنزCOPD .را بیان کند 

  عالئم و نشانه هایCOPD .را شناسایی کند 

  اهداف درمانی فرد مبتال بهCOPD .را بیان کند 

  رژیم های درمانی مناسب افرادCOPD .را شرح دهد 

  اثربخشی و ایمنی رژیم های درمانی درCOPD .را توضیح دهد 

 
 

 
 

 منابع:
 
 
 

 Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 10th edition 2017   

 Pharmacotherapy principle and practice  4th edition 

 Applied therapeutic 10th edition 2012 

 Clinical pharmacy and therapeutic 5th edition 2012 
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 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:
 
 
 
 

 EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول
 دانشکده:

 تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :                         تاریخ تحویل: 



 1دارودرمان  جدول زمانبندی درس
 11-11، سه شنبه  8-11یکشنبه  روز و ساعت جلسه :

 
 جلسه تاریخ موضوع هر جلسه مدرس

 1 1/7/77یکشنبه  کلیات انتی بیوتیک دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 2 3/7/77سه شنبه  عفونت های تنفسی فوقانی دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 3 8/7/77یکشنبه  عفونت های تنفسی تحتانی دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 4 11/7/77سه شنبه  عفونت های ادراری دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 5 11/7/77یکشنبه  واژینیت دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 6 17/7/77سه شنبه  عفونت های مقاربتی دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 9 22/7/77یکشنبه  هپاتیت دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 8 22/7/77سه شنبه  HIV دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 7 27/7/77یکشنبه  بروسلوز دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 11 1/8/77سه شنبه  بافت نرمپوست و عفونت های  دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 11 6/8/77یکشنبه  بیماری های قارچی دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 12 8/8/77سه شنبه  تعطیل رسمی دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 13 13/8/77یکشنبه  شایع بیماری های انگلی دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 14  11/8/77سه شنبه  یت ژمنن دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 15 21/8/77یکشنبه  سل دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 16 22/8/77سه شنبه  بیماری ویروسی شایع  دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 19 27/8/77یکشنبه  عفونت های دستگاه گوارشی دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 18 27/8/77سه شنبه  اختالالت تیروئید دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 17 2/7/77یکشنبه  رسمی تعطیل دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 21 6/7/77سه شنبه  پاراتیروئید دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 21 11/7/77یکشنبه  1دیابت  دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 22 13/7/77سه شنبه  2دیابت  دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 23 18/7/77یکشنبه  دیابت و سندروم متابولیک دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 24 21/7/77سه شنبه  آدرنال-هیپوفیز دکتر شهبازی -شجاعیدکتر 

 25 21/7/77یکشنبه  آسم دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 26 27/7/77سه شنبه  COPD دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 29 2/11/77یکشنبه  رینیت دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 28 2/11/77سه شنبه  جبرانی دکتر شهبازی -دکتر شجاعی

 


