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 دانشجویان مخاطبان:                                                                1شیمی دارویی عنوان درس : 
 59و روزانه  پردیس

یکشنبه ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                            9/1تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(    
11-11 

 دکتر آرمین دادگر (             مدرس:11تا  8یکشنبه،زمان ارائه درس:   )
 درس و پیش نیاز:

 
 هدف کلی درس :

 
 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 ضد ماالریادارو های  -1

 ضد سلداروهاي  -2

 ضد سلداروهای  -3
 سولفونامیدیداروهای  -4
 سولفونامیدی داروهای  -5
 پنی سیلینیداروهای  -6
 داروهای پنی سیلینی -7
 کارباپنم ها، مونوباکتام ها و مهار کننده های بتاالکتاماز -8
 سفالوسپورینیدارو های  -9

 دارو های سفالوسپورینی -11
 دارو های فلوروکینولونی -11
 آنتی سپتیک ها -12
 رادیواپک ها -13
 داروهای ضد سرطان -14
 ای ضد سرطانداروه -15

 
 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 
 هدف کلی جلسه اول:

 ارابطه ساختمان با فعاليت در آنه وضد ماالریا داروهای  -1

 
 اهداف ویژه جلسه اول:

 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 را بداند.ضد ماالریا  ساختمان  دارو های -1-1

 

 بداندضد ماالریا دارو های  را در رابطه ساختمان با فعاليت  -2-1

 :دومهدف کلی جلسه 

 ارابطه ساختمان با فعاليت در آنهو پایين آورنده چربي خون داروهای  -1

 
 

 :دوماهداف ویژه جلسه 
 

 را بداند.ضد سل ساختمان  دارو های  1-1

 

 بداندضد سل دارو های  را در رابطه ساختمان با فعاليت  -2-1

 
 :سومهدف کلی جلسه 

 ارابطه ساختمان با فعاليت در آنهو  استروژنیداروهای  -1

 :سوماهداف ویژه جلسه 



 را بداند.ضد سل ساختمان  دارو های  1-1

 

 بداندضد سل دارو های  را در رابطه ساختمان با فعاليت  -2-1

 
 :چهارمهدف کلی جلسه 

 

 ارابطه ساختمان با فعاليت در آنهو   سولفونامیدیداروهای  -1

 :چهارماهداف ویژه جلسه 

 را بداند.  سولفونامیدیساختمان  دارو های  1-1

 

 بداند  سولفونامیدیداروهای   دررا رابطه ساختمان با فعاليت  -2-1

 
 :پنجمهدف کلی جلسه 

 ارابطه ساختمان با فعاليت در آنهو   سولفونامیدیداروهای   -1

 
 :پنجماهداف ویژه جلسه 

 بداند.را   سولفونامیدیساختمان  دارو های  1-1

 

 بداند  سولفونامیدیرا در داروهای  رابطه ساختمان با فعاليت  -2-1

 
 :ششمهدف کلی جلسه 

 ارابطه ساختمان با فعاليت در آنهو   پنی سیلینیداروهای  -1

 
 

 :ششماهداف ویژه جلسه 

 را بداند. پنی سیلینیساختمان  دارو های  1-1

 

 بداند یپنی سیلینرا در داروهای  رابطه ساختمان با فعاليت  -2-1

 
 :هفتمهدف کلی جلسه 

 ارابطه ساختمان با فعاليت در آنهو   یپنی سیلینداروهای  -1

 
 :هفتماهداف ویژه جلسه 

 را بداند.  یپنی سیلینساختمان  دارو های  1-1

 

 بداند  یپنی سیلینرا در داروهای  رابطه ساختمان با فعاليت  -2-1

 
 :هشتمهدف کلی جلسه 

 ارابطه ساختمان با فعاليت در آنهو   کارباپنم ها، مونوباکتام ها و مهار کننده های بتاالکتامازداروهای  -1

 
 :هشتماهداف ویژه جلسه 

 را بداند. ، مونوباکتام ها و مهار کننده های بتاالکتامازیکارباپنمساختمان  دارو های  1-1

 

 مونوباکتام ها و مهار کننده های بتاالکتاماز، یکارباپنمرا در داروهای  رابطه ساختمان با فعاليت  -2-1

 بداند

 
 :نهمهدف کلی جلسه 

 یسفالوسپورین  داروهای   -1

 
 :نهماهداف ویژه جلسه 

 را بداند.  یسفالوسپورینساختمان  دارو های  1-1

 
 :دهمهدف کلی جلسه 



 سفالوسپورینی  داروهای  رابطه ساختمان با فعاليت  -1

 
 :دهماهداف ویژه جلسه 

 بداند سفالوسپورینیرا در داروهای  رابطه ساختمان با فعاليت  -1-1

 
 :یازدهمهدف کلی جلسه 

   فلوروکینولونی  داروهای   -1

 
 :یازدهماهداف ویژه جلسه 

 را بداند.  فلوروکینولونیی  یساختمان  دارو1-1

 
 :دوازدهمهدف کلی جلسه 

 ارابطه ساختمان با فعاليت در آنهو   آنتی سپتیک ها -1

 
 :دوازدهماهداف ویژه جلسه 

 آنتی سپتیک هارا در رابطه ساختمان با فعاليت  -1-1 -1

 بداند

 
 :سیزدهمهدف کلی جلسه 

 ارابطه ساختمان با فعاليت در آنهو رادیواپک ها -1

 
 :سیزدهماهداف ویژه جلسه 

  را بداند.   رادیواپک هامکانيسم عمل ساختمان   -1

 
 :چهاردهمهدف کلی جلسه 

 ارابطه ساختمان با فعاليت در آنهو ها  ضد سرطان -1

 
 :چهاردهماهداف ویژه جلسه 

  ضد سرطانها   را بداند. ساختار  -1

 
 :پانزدهمهدف کلی جلسه 

 ارابطه ساختمان با فعاليت در آنهو ها  ضد سرطان -1

 
 :پانزدهماهداف ویژه جلسه 

  ضد سرطان ها را بداند. مکانيسم عمل ساختمان   -1

 
 

 قادر باشد در پایان دانشجو
 اثر داروهای ذکر شده داشته باشد.–درک صحیحی از رابطه ساختمان 

 منابع:

• Foye's Principles of Medicinal Chemistry 7th Edition 2012 

• Wilson & Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical 

Chemistry  12th Edition 2011 

• An Introduction to Medicinal Chemistry  Graham Patrick 5th Edition 

2013  
 روش تدریس:

 .باشد مي پرسش و پاسخ  و  تخته وایت برد این درس به صورت سخنراني ،استفاده از اسالید،

 
 وسایل آموزشی :

 
 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر حسب  روش       آزمون
 درصد(

 ساعت تاریخ 



 31/11-31/8 5/9/98 41 تستی ترم آزمون میان 

آزمون پایان 
 ترم

 31/11-31/8 29/11/98 41 تستی

حضور فعال در 
 کالس

پرسش و 
 پاسخ

21   

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 احضور منظم در جلسات، گوش فرا دادن به مباحث تدریس شده و مشاركت فعال در بحثه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :

 



 


