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 ٥١: تعداد ساعت  ٣: تعداد واحد ٠/٥عملي   ٢/٥تئوري   ٢فارماکولوژی : نام درس
 فارماکولوژی: گروه آموزشي ١٧: تعداد جلسات   شنبھ ھا و سھ شنبھ ھا:    زمان کالس ■اول       دوم : نیمسال

 دانشکده پزشکی : محل برگزاري  ٩٦/٣/١٦: پایان كالس  ٩٦/١/١٥:شروع كالس ٩٥-٩٦:  سال تحصیلي

 مدرس موضوع ساعت تاریخ روز جلسھ
١  

  
 دکتربزرگی  رام بخش و خواب آورآداروھای   ١٠-١٣  ١٥/١/٩٦  سھ شنبھ

دکتر بزرگی   داروھای ضد افسردگی و سایکوز  ١٤-١٧  ١٩/١/٩٦  شنبھ ٢
 بزرگی دکتر  داروھای ضد تشنج و پارکینسون  ١٤-١٧  ٢٦/١/٩٦  شنبھ ٣ بزرگی

  دکتر باقری  آنتی بیوتیک ھای مھار کننده دیواره سلولی و آمینوگلیکوزیدھا  ١٠-١٣ ٢٩/١/٩٦  سھ شنبھ  ٤
 دکتر باقری  مھار کننده ھای سنتز پروتئین  ١٤-١٧ ٢/٢/٩٦  شنبھ   ٥
  دکتر باقری  سولفانامیدھا و فلوروکینولونھا و ضد سل  ١٤-١٨  ٩/٢/٩٦  شنبھ  ٦
  دکتر باقری  ضد قارچ و ضد انگل و ضد ویروس داروھای  ١٠-١٣ ١٢/٢/٩٦  سھ شنبھ ٧
  دکتر باقری  ایمونوفارماکولوژیو داروھای ضد سرطان   ١٤-١٧ ١٦/٢/٩٦  شنبھ  ٨
  دکتر بزرگی  مسکن ھای غیر استروییدی و مخدر ھا  ١٠-١٣  ١٩/٢/٩٦  سھ شنبھ  ٩
  دکتر باقری  داروھای آنتی کواگوالن و داروھای ضد چربی خون  ١٤-١٧  ٢٣/٢/٩٦  شنبھ ١٠
  دکتر باقری  داروھای ضد آنژین، ضد فشار خون ریوی و ریناد  ١٠-١٣  ٢٦/٢/٩٦  سھ شنبھ ١١
  دکتر باقری  داروھای ضد نارسایی قلبی و داروھای ضد آریتمی  ١٤-١٧  ٣٠/٢/٩٦  شنبھ ١٢
  دکتر بزرگی  داروھای موثر بر پوکی استخوان و  داروھای تیروییدی  ١٤-١٧  ١/٣/٩٦  دوشنبھ  ١٣
  دکتر باقری  درمان مسمومیت دارویی داروھای آنتی دیابت و  ١٠-١٣ ٢/٣/٩٦  سھ شنبھ ١٤
  دکتر بزرگی  ھورمون ھای ھیپوفیز و گنادھای جنسی  ١٤-١٧  ٦/٣/٩٦  شنبھ ١٥
  دکتر باقری  فارماکولوژی تنفسی و فارماکولوژی اطفال  ١٠-١٣  ٩/٣/٩٦  سھ شنبھ  ١٦
  دکتر بزرگی  عمومی و بی حسی داروھای بیھوشی  ١٠-١٣  ١٦/٣/٩٦  سھ شنبھ ١٧
  
  واحد
 عملی

  باقریدکتر  P drugاصول نسخھ نویسی و   ١٤-١٦ ٧/٣/٩٦  یکشنبھ
 بزرگیدکتر   آشنایی با مدل ھای بیماری زایی در حیوانات  ١٦-١٨  ٧/٣/٩٦  یکشنبھ

بزرگبزرگی   امامیدکتر   کارورزی داروخانھ  در صورت تاسیس

 :   رفرنس 
 یو مطالب کالس ٢٠١٣فارماكولوژي کاتزونگ ترور  

 لمنیگودمن گ یفارماکولوژ -٢٠١٥کاتزونگ  یفارماکولوژ:   كمكي  منابع
 

 :ارزیابي دانشجویان  شیوه
 پایان ترمامتحان و  كوئیز، پرسش ھاي شفاھي  
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