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 15لغایت  8وشنبه ها از ساعت د ساعات حضور در گروه :

 12لغایت  8سه شنبه ها از ساعت 

 سوابق تحصیلی

 الف( تحصیالت عالیه

گرایش رشته  رشته تحصیلی

 تحصیلی

دانشگاه محل  درجه علمی

 تحصیل

شهر محل 

 تحصیل

کشور محل 

 تحصیل

تاریخ فراغت از 

 تحصیل

علوم پزشکی  مومیدکترای ع داروسازی داروسازی

 مشهد

 1369 ایران مشهد

 ب( پایان نامه های نوشته شده در دوران تحصیل

 نام استاد یا اساتید راهنما مقطع تحصیلی عنوان پایان نامه
 دکتر صدیقه فضلی دکترا بررسی اثرات ضدمیکروبی لکماستین

 

 موقعیت های شغلی و حرفه ای

 الف( سابقه ارائه خدمات آموزشی

حل موسس م

 تدریس

تعداد  عنوان نوع درس نوع فعالیت مقطع تحصیلی

 دانشجویان

کل ساعات 

 تدریس شده

 سال تدریس

 80-84 64 28 داروشناسی تئوری تدریس دکتراعمومی دانشگاه بوشهر

 70-83 51 30 داروشناسی تئوری تدریس اتاق عملکاردانی  دانشگاه بوشهر

 70-75 34 30 داروشناسی ریتئو تدریس کاردانی مامایی دانشگاه بوشهر

 75-83 34 30 داروشناسی تئوری تدریس کارشناسی مامایی دانشگاه بوشهر

 70-84 34 30 داروشناسی تئوری تدریس بهداشت خانوادهکاردانی  دانشگاه بوشهر

mailto:Vahedisaeid@yahoo.com


 70-84 51 30 داروشناسی تئوری تدریس کارشناسی پرستاری دانشگاه بوشهر

دانشگاه علوم 
 پزشکی تهران

مدیریت رشناسی کا

 خدمات بهداشتی
 85-88 30 30 داروشناسی تئوری تدریس

دانشگاه علوم 
 پزشکی تهران

 85-88 30 30 داروشناسی تئوری تدریس کارشناسی هوشبری

دانشکده 
راپزشکیپی  

فناوری کارشناسی  92-94 34 30 داروشناسی تئوری تدریس 

دانشکده 
 پیراپزشکی

فوریتهای  کارشناسی

 پزشکی

 90-94 51 30 داروشناسی تئوری تدریس

دانشکده 
 پیراپزشکی

اتاق عمل کارشناسی  87-94 64 30 داروشناسی تئوری تدریس 

 

 ب( سابقه ارائه خدمات حرفه ای )مشاوره، همکاری و غیره(

 تاریخ ارائه خدمت خدمت مرکز یا سازمان دریافت کننده نوع خدمت حرفه ای
عضویت در هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان 

 بوشهر
  سازمان نظام پزشکی

 

 ج( سابقه موقعیت ها و پست های اجرایی)مرتبط با آموزش و تحقیقات(

نام، رتبه علمی و رشته  مکان فعالیت نوع وظایف محوله سمت

 تحصیلی مسئول مافوق

 تاریخ

 لغایت از
 دکتر خدیجه قاسمی پزشکیدانشگاه علوم  دانشکده پزشکی زشی علوم پایهمعاون آمو

 فوق تخصص نفرولوژی اطفال
83-79 

 

 د( سابقه فعالیت و پست های اجرایی )غیرمرتبط با آموزش و تحقیقات(

 تاریخ مافوق مکان فعالیت وظیفه عنوان پست
 1383-1369 نشکدهرئیس دا دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  عضو هیات علمی دانشکده 

 1383-1380 ریاست دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  معاون غذا و دارو دانشگاه

نماینده وزیر بهداشت، درمان و عضو هیات 
نظارت بر تشکل های اسالمی دانشگاه علوم 

 پزشکی بوشهر

عضو دارای 
 حق رای

 1383-1378 ریاست دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

م رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی قائم مقا
 داروسازان استان بوشهر

   استان بوشهر 

عضو هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان 
 بوشهر

 1383-1379  استان بوشهر 

   دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  عضو کمیته گزینش استاد دانشگاه بوشهر

عضو هیات موسس انجمن اسالمی پزشکان 
 استان بوشهر

 1380-1373 ریاست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دانشگاه عضو

-دکتر عبدالرحمان رستمیان دانشگاه علوم پزشکی تهران  مدیر غذا و دارو
 فوق تخصص روماتولوژی

 -دکتر فرید ابوالحسنی
 متخصص داخلی

1383-1385 



دکتر محمدرضا شمس  دانشگاه علوم پزشکی تهران  مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر
 انیاردک

Ph.D فارماکوگنوزی 

1385-1392 

 تا کنون 1392آذر  دکتر خیراله غالمی داروخانه سیزده آبان  مدیر داروخانه شبانه روزی نمونه طالقانی

 تا کنون 1392آبان   دانشکده پیراپزشکی  مدیر گروه تکنولوزی اتاق عمل

 

 تشویق، بورس تحصیلی، جوایز و تقدیرها

 تاریخ دریافت کننده مقام اعطا ریافتمحل د علت دریافت عنوان

     

 

 عضویت در انجمن ها و مجامع علمی

 مدت عضویت محل فعالیت مجمع نوع همکاری و سمت نام مجمع

 لغایت از

     

 

 عضویت در کمیته ها و شوراها

نوع همکاری با کمیته یا  نام کمیته یا شورا

 شورا

 مدت فعالیت مکان یا سازمان مربوطه

 لغایت از
هیات امنا دانشگاههای مناطق محروم کشور 
به انتخاب رئیس جمهور و ریاست شورایعالی 

 انقالب فرهنگی

 84تیر  80تیر  دانشگاههای مناطق محروم عضو

 

 پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

نوع فعالیت در طرح )مجری  عنوان طرح

اصلی، مدیر اجرایی، همکار، 

 (مشاور و غیره

ساعت 

فعالیت در 

 طرح

موسسه 

محل 

 پژوهش

وضعیت 

 فعلی طرح

طول مدت 

 طرح

بررسی علل عرضه داروها و مکمل های 
غذایی غیرمجاز توسط داروخانه های حوزه 

 نظارتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ساعت  مجری طرح
 غیراداری

معاونت غذا  و 
 دارو

به اتمام 
 رسیده

 ماه 24

های دارویی  بررسی تاثیر آموزش دانستنی
بر میزان اگاهی دانش آموزان مقطع 

راهنمایی در مناطق تحت پوشش دانشگاه 
 علوم پزشکی تهران

ساعت غیر  مجری طرح
 اداری

دانشکده 
 پیراپزشکی

به اتمام 
 رسیده

 ماه 24

      

 

 



 بودجه های تحقیقاتی دریافت شده )گرنت(

منبع ارائه دهنده 

 بودجه

 مدت زمان سمت بودجه گرنت عنوان گرنت شماره گرنت

      

      

 

 پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده

دوره تحصیلی ارائه  عنوان پایان نامه

 پایان نامه

تاریخ دفاع از پایان  سمت در پایان نامه محل انجام پایان نامه

 نامه

     

     

     

 

 ارائه مقاله( سخنرانی در هم اندیشی، بازآموزی و غیره )بدون

عنوان هم اندیشی، بازآموزی  عنوان سخنرانی

 و غیره

محل برگزاری هم اندیشی، 

 بازآموزی و غیره

 تاریخ سخنرانی

سمینار آموزشی مداوم استفاده 
 صحیح از آنتی بیوتیک ها

 17/7/80 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بازآموزی مدون

برنامه مدون آموزش مسمومیت 
 شکانهای رایج برای پز

 16/6/86 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بازآموزی مدون

    

 

 فعالیت های ویراستاری و همکاری با هیات تحریریه مجالت علمی

 مدت همکاری نوع همکاری با مجله محل انتشار مجله نام مجله

 لغایت از
مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه  پیاورد سالمت

 علوم پزشکی تهران 
 ابتدای شروع بکار نشریه تا کنون االت ارسالیداوری مق

    

    

    

 

 شرکت در دوره های مختلف )آموزشی، پژوهشی و اجرایی(

 تاریخ برگزاری محل برگزاری نوع)سطح(دوره نام دوره

    

    



 

 شرکت در هم اندیشی ها، بازآموزی ها و کارگاهها

مدت طول  نام هم اندیشی، بازآموزی،کارگاه و غیره

 دوره

 تاریخ برگزاری محل برگزاری

 17/7/80 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دو روز روش های صحیح استفاده از آنتیر بیوتیکها
18/7/80 

برنامه آموزشی اجرای هماهنگ تفویض اختیارات کمیسیون قانونی در مورد 
 تاسیس داروخانه و مقررات مربوطه

اداره کل نظارت بر امور دارو و  یکروز
 مواد مخدر

30/7/85 

خودآموز اثرات مشروبات الکلی، چای و قهوه از دیدگاه دانش پزشکی و 
 دانشمندان غرب

 21/11/85 دانشگاه علوم پزشکی جهرم یکروز

 2/7/85 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یکروز خودآموزی کتاب فارماکولوژی

 16/6/86 شاهروددانشگاه علوم پزشکی  یکروز برنامه مدون مسمومیت های رایج

انجمن متخصصین علوم دارویی  سه روز برنامه بازآموزی مدرن انجمن متخصصین علوم دارویی ایران
 ایران

8/3/86 
10/3/86 

 22/3/86 دانشگاه علوم پزشکی تهران یکروز همایش یکروزه کاربرد یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی

 27/5/86 دانشگاه علوم پزشکی ایران روزپنج  برنامه آموزش مداوم ویژه داروسازان
31/5/86 

 6/8/87 دانشگاه علوم پزشکی تهران چهار روز کنگره تغذیه ایران با شعار جهش به سوی مرزهای دانش تغذیه
9/8/87 

 21/7/87 دانشگاه علوم پزشکی تهران ده روز کارگاه آموزش کاربردی فنگ شویی
30/7/87 

معضل قاچاق اقالم دارویی، آرایشی و  کنفرانس آشنایی داروسازان با
 تجهیزات پزشکی مصرفی

 3/11/87 دانشگاه علوم پزشکی تهران یکروز

 10/11/87 دانشگاه علوم پزشکی تهران یکروز کنفرانس آشنایی داروسازان با مکمل های غذای و تقویتی و ویتامینی

 24/11/87 دانشگاه علوم پزشکی تهران یکروز ور داروخانه هاکنفرانس آشنایی داروسازان با قوانین و آئین نامه مربوط به ام

 13/11/87 بسیج جامعه پزشکی دو روز همایش نوآوری ها و دستاوردهای سی ساله علوم پزشکی ایران
14/11/87 

 1/10/87 دانشکده طب سنتی چهار روز کنگره دانش پزشکی مردمی ایران زمین
4/10/87 

    

 

 انتشارات

 شر شدهالف( کتب منت

نوع کار)ترجمه، تالیف،  عنوان کتاب همکار/همکاران

 گردآوری، ویرایش(

 سال چاپ شهر و کشور محل نشر ناشر

      

      

 

 



 ب( مقاالت منتشر شده

 سال چاپ صفحه شماره جلد نام نشریه عنوان مقاله نویسندگان
 73    اسرار بررسی اثرات ضدمیکروبی کلماستین دکتر سعید واحدی

بررسی میزان هورمون لیپتن در مبتالیان  دکتر سعید واحدی
به تاالسمی ماژور و مقایسه آن با افراد 

 سالم

مجله بیماریهای کودکان 
 ایران

 86  17 1ویژه نامه 

مقایسه میزان شیوع آلودگی میکروبی  دکتر سعید واحدی
گوشتهای قرمز و مرغ بسته بندی و 
غیربسته بندی در خرده فروشی ها و 

 فروشگاههای زنجیره ای جنوب تهران

مجله علمی پژوهشی 
 دانشگاه علوم پزشکی یزد

15 1  86 

وضعیت رنگ های مصرفی در شیرینی  دکتر سعید واحدی
های خشک جنوب شهر تهران با استفاده 

 از روش کروماتوگرافی با الیه نازک

مجله علمی دانشگاه علوم 
 پزشکی گرگان

9 1  86 

ارزیابی تاثیر پختن برکاهش آلودگی  دکتر سعید واحدی
ای میکربی کباب و همبرگر آماده بر

 فروش در جنوب شهر تهران

پیاورد سالمت فصلنامه 
 دانشکده پیراپزشکی

1 1  86 

بررسی میزان فراوانی رنگ های مصرفی  دکتر سعید واحدی
غیرمجاز در آب آلبالو و آب زرشک عرضه 

 شده در سطح شهر تهران 

پیاورد سالمت فصلنامه 
 دانشکده پیراپزشکی

 87  2و1 2

ارزیابی سه محیط غنی کننده و شش  دکتر سعید واحدی
تخابی جامد برای جداسازی و محیط ان

 تشخیص سالمونال از مواد غذایی

 پژوهشی علمی مجله
پزشکی  علوم دانشگاه

 کردستان

13 3  87 

مروری بر تداخالت دارویی نسخ استان  دکتر سعید واحدی
 بوشهر

 80    همایش علوم دارویی شیراز

بررسی اثر پروپوفول و ایزوفلوران بر شیوع  دکتر سعید واحدی
 ملرز پس از عمل جراحی و تیره رتین چش

 94    مجله دانشکده پیراپزشکی

 Microbial contamination of دکتر سعید واحدی
fresh vegtable and salad 

samples consumed in 
Tehran, Iran 

Journal of food 
quality and 

hazard control 

   2015 

       

 

 ج( مقاالت ارائه شده در همایش، کنفرانس و غیره

عنوان  عنوان مقاله نویسندگان

ایش،کنفرانس و هم

 غیره

محل 

 برگزاری

نحوه ارائه مقاله 

 )سخنرانی یا پوستر(

 سال ارائه

بررسی علل عرضه داروها و مکمل های  
غذایی غیرمجاز توسط داروخانه ها از 

دیدگاه داروسازان شاغل در داروخانه های 
حوزه نظارتی دانشگاه علوم پزشکی 

 85تهران در سال 

گردهمائی معاونین غذا و 
رو دانشگاههای علوم دا

 پزکی سراسر کشور

 85 پوستر همدان

      

      



 

 

 د( اطالعات مربوط به نرم افزار، لوح فشرده و غیره

نوع اطالعات یا نرم افزار 

 تهیه شده

موارد استفاده نرم  افزار، لوح 

 فشرده و غیره

 تاریخ انتشار نام همکاران

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 باسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دانشکده پیراپزشکی
 

 6کالس        15-17 دوشنبه ها       داروشناسینام درس : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاراگراف ارائه دهد(توصیف کلی درس )انتظار می رود مسئول درس توصیف کلی از درس در قالب یک یا دو 

با گذراندن این درس سعی می شود دانشجویان با اصول فارماکولوژی، گروههای دارویی مختلف، نحوه اثر، کاربردها، 

عوارض ناخواسته داروها، تداخالت دارویی آشنا شده همینطور با داروهای مورد استفاده در بیهوشی )قبل و حین بیهوشی( 

 آشنا شوند.

 در قالب توانمندی های کلی که دانشجویان باید در پایان دوره کسب کنند تدوین شود( "هدف کلی )لطفا

و تداخالت ناخواسته موارد منع مصرف، عوارض کاربردها، نحوه اثر داروها، منشاء داروها، )شنایی با داروهای مختلف آ

  .(، جذب، توزیع متابولیسم و دفع داروهادارویی

 مورد استفاده در اتاق عمل.همینطور آشنایی با داروهای 

 

 واحد 2تعداد واحد :  

 نام مسئول درس : سعید واحدی

 مدرسان : سعید واحدی

 15کد درس :   ، بیوشیمی، باکتریولوژی، انگل شناسیپیشنیاز : کد  فیزیولوژی

 مقطع : کارشناسی          اتاق عمل رشته تحصیلی : 

 اطالعات مسئول درس :

 رتبه علمی : مربی

 گروه اتاق عمل -طبقه ششم -محل کار : دانشکده پیراپزشکی

 88982837تلفن تماس : 



 اهداف اختصاصی

 پس از پایان این درس انتظار می رود که فراگیر :

 با مفاهیم فارماکولوژی آشنا شده باشد و بتواند فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک را شرح دهد. -1

 را بیان کند. با اشکال دارویی آشنا شده باشد و بتواند اشکال دارویی و راههای مصرف داروها -2

 با اصطالحات کلی در داروشناسی آشنا شده باشد. -3

داروهای مورد استفاده در جراحی )ضد دردها، آرامبخش ها، ضد اضطراب ها، آنتاگونیست های فارکوتیک، سرایتوها، ضد  -4
 مکانیسم اثر، کاربردها و عوارض ناخواسته آنها را شرح دهد.تشنج ها( را بشناسد و بتواند 

 آشنایی کلی با سایر گروههای دارویی پیدا کرده باشد. -5
  

 پرسش و پاسخ –سخنرانی   روش تدریس :
 

شماره 

 جلسه

 مدرس )مدرسان( روش تدریس عنوان جلسه

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی کلیات و مفاهیم فارماکولوژی، فارماکودینامی، فارماکوکینتیک 1

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی فارماکودینامی، فارماکوکینتیک کلیات و مفاهیم فارماکولوژی، 2

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی راههای مصرف داروها -اشکال دارویی 3

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی اصطالحات شناسی )تعاریف کلی( 4

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی ضد دردهای مخدر و غیر مخدر 5

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی آرام بخش ها و ضد اضطراب ها 6

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی ضد تهوع ها و آنتی هیستامین ها 7

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی  1 داروهای قلبی، کواگوالن ها و ضد انعقادی 8

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی 2داروهای قلبی، کواگوالن ها و ضد انعقادی  9

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی دیورتیک ها 10

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی آنتی اسیدها و داروهای گوارشی 11

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی 1آنتی بیوتیک ها  12

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی 2آنتی بیوتیک ها  13

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی مواد حاجب 14

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی داروهای شیمی درمانی 15

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی 1داروهای مورد استفاده در بیهوشی  16

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی 2داروهای مورد استفاده در بیهوشی  17
 

 تشریحی –پاسخ کوتاه  روش آزمون :

 



 باسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دانشکده پیراپزشکی
 

 6کالس       17-19دوشنبه ها        داروشناسینام درس : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهد(توصیف کلی درس )انتظار می رود مسئول درس توصیف کلی از درس در قالب یک یا دو پاراگراف ارائه 

کلیات و مفاهیم فارماکولوژی، اشکال مختلف دارویی، موارد مصرف، نحوه اثر یا مکانیسم اثر، عوارض در این درس 

  ناخواسته و تداخالت دارویی داروهای مورد استفاده در فوریت های پزشکی مورد بحث قرار می گیرد.

 در پایان دوره کسب کنند تدوین شود(در قالب توانمندی های کلی که دانشجویان باید  "هدف کلی )لطفا

شنا شدن با داروشناسی )نحوه اثر داروها، موارد مصرف، موارد منع مصرف، عوارض و تداخالت دارویی( جهت دارو درمانی آ

 در موارد اورژانسی )پیش بیمارستانی(.

 زشکی و موارد استفاده آنها.اصطالحات و واژه های تخصصی دارویی و انواع داروهای مصرف در فوریت های پآشنایی با 

 

 

 واحد 2تعداد واحد :  

 نام مسئول درس : سعید واحدی

 مدرسان : سعید واحدی

 08کد درس :    آناتومی  -پیشنیاز : کد  فیزیولوژی

 مقطع : کارشناسی     فوریت های پزشکی  رشته تحصیلی : 

 اطالعات مسئول درس :

 رتبه علمی : مربی

 گروه اتاق عمل – طبقه ششم -محل کار : دانشکده پیراپزشکی

 88982837تلفن تماس : 



 اهداف اختصاصی

 پس از پایان این درس انتظار می رود که فراگیر :

 دانشجو باید بتواند اشکال دارویی را نام برده با طبقه بندی داروها آشنا شود. -1

 دانشجو باید بتواند مفاهیم فارماکودینامی، فارماکوکینتیک و تداخالت دارویی را بیان کند. -2

 انشجو باید بتواند دوز داروهای تجویزی را محاسبه کند.د -3

 دانشجو باید بتواند داروهای موثر بر سیستم اعصاب خودکار را بشناسد و کاربرد دقیق آنها را شرح دهد. -4

 دانشجو باید بتواند داروهای موثر در فوریت های پزشکی شناخته ، کاربرد آنها را بداند. -5
  

 پرسش و پاسخ –ی سخنران  روش تدریس :
 

شماره 

 جلسه

 مدرس )مدرسان( روش تدریس عنوان جلسه

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی آشنایی با کلیات فارماکولوژی، فارماکینتیک و دینامیک 1

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی روش های تجویز دارو 2

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی محاسبه دوز داروها 3

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی 1داروهای موثر بر سیستم اعصاب خودکار  4

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی 2داروهای موثر بر سیستم اعصاب خودکار  5

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی اکسیژن و.... -داروهای مورد استفاده در اورژانس 6

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی 1فوریت های قلبی و عروقی داروهای مورد استفاده در  7

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی 2داروهای مورد استفاده در فوریت های قلبی و عروقی  8

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی 1 داروهای پایین آورنده فشار خون 9

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی 2داروهای پایین آورنده فشار خون  10

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی داروهای مورد استفاده در فوریت های عصبی و ضد تشنج ها 11

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی داروهای موثر در فوریت های دیابت 12

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی داروهای مورد استفاده در زایمان و نوزادان  13

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی داروهای مورد استفاده در فوریت های روانپزشکی 14

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی 1آشنایی کامل با داروهای موجود در ترالی اورژانس  15

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی 2آشنایی کامل با داروهای موجود در ترالی اورژانس  16

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی آشنایی با مسمومیت های دارویی 17
 

 تشریحی –پاسخ کوتاه  روش آزمون :

 

 



 باسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دانشکده پیراپزشکی
 

 8-10سه شنبه ها               داروشناسینام درس : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصیف کلی درس )انتظار می رود مسئول درس توصیف کلی از درس در قالب یک یا دو پاراگراف ارائه دهد(

 داروهای مورد استفاده در درمان بیماران، خطرات و عوارض هر یک از آنها.آشنایی با گروههای اصلی دارویی و 

 

 در قالب توانمندی های کلی که دانشجویان باید در پایان دوره کسب کنند تدوین شود( "هدف کلی )لطفا

داروها، مقررات یی با مبانی و مقدمات داروسازی، آشنایی با منشاء داروها، اشکال مختلف دارویی، راههای مصرف شناآ

 مصرف داروها، شناخت کلی و تقسیم بندی داروها.

 

 

 واحد 2تعداد واحد :  

 نام مسئول درس : سعید واحدی

 مدرسان : سعید واحدی

 20کد درس :       -پیشنیاز : کد  

 مقطع : کارشناسی        فناوریرشته تحصیلی : 

 اطالعات مسئول درس :

 رتبه علمی : مربی

 گروه اتاق عمل – طبقه ششم -محل کار : دانشکده پیراپزشکی

 88982837تلفن تماس : 



 اهداف اختصاصی

 پس از پایان این درس انتظار می رود که فراگیر :

 با مفهوم دارو، منشاء داروها آشنا شده و بتواند مقررات مصرف دارو بر حسب سن، جنس را بیان کند.دانشجو باید  -1

گاری های دارو در اندام های مختلف بدن آشنا شده و مقررات مربوط به داروهای مخدر را    با ناسازدانشجو باید بتواند  -2
 فرا گیرد، عوارض و اثرات ناخواسته دارو و کاربردهای داروها را بیان کند.

 
 پرسش و پاسخ – توصیفی  روش تدریس :

 
شماره 

 جلسه

 مدرس )مدرسان( روش تدریس عنوان جلسه

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -توصیفی منشاء داروها 1

پرسش و پاسخ -توصیفی اشکال مختلف دارویی 2  سعید واحدی 

پرسش و پاسخ -توصیفی راههای مصرف دارو و علل آن 3  سعید واحدی 

پرسش و پاسخ -توصیفی آنتی بیوتیک ها و هورمون های مهم 4  سعید واحدی 

پاسخپرسش و  -توصیفی داروهای مخدر، آرام بخش ها 5  سعید واحدی 

پرسش و پاسخ -توصیفی داروهای روان گردان 6  سعید واحدی 

پرسش و پاسخ -توصیفی داروهای محرک قلب، منبسط کننده عروق 7  سعید واحدی 

پرسش و پاسخ -توصیفی داروهای پایین آورنده فشار خون 8  سعید واحدی 

پرسش و پاسخ -توصیفی داروهای ضد کم خونی، ضد انعقادی 9  سعید واحدی 

پرسش و پاسخ -توصیفی داروهای موثر بر دستگاه گوارش 10  سعید واحدی 

پرسش و پاسخ -توصیفی داروهای موثر بر دستگاه ادراری 11  سعید واحدی 

پرسش و پاسخ -توصیفی داروهای موثر بر زنان و زایمان 12  سعید واحدی 

پاسخپرسش و  -توصیفی داروهای موثر بر زنان و زایمان 13  سعید واحدی 

پرسش و پاسخ -توصیفی داروهای ضد انگل 14  سعید واحدی 

پرسش و پاسخ -توصیفی داروهای موثر بر دستگاه تنفسی 15  سعید واحدی 

پرسش و پاسخ -توصیفی داروهای موثر بر دستگاه تنفسی 16  سعید واحدی 

پرسش و پاسخ -توصیفی داروهای ضدعفونی کننده مجاری ادراری 17  سعید واحدی 
 

 %10حضور در کالس  -%90در قالب آزمون  تشریحی -پاسخ کوتاه  روش آزمون :

 

 

 

 



 باسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دانشکده پیراپزشکی
 

 10-12 شنبه ها دو            اصول پایه داروشناسینام درس : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارائه دهد(توصیف کلی درس )انتظار می رود مسئول درس توصیف کلی از درس در قالب یک یا دو پاراگراف 

فراگیری کلیات علم داروشناسی و آشنایی با برخی از داروهای مختلف موثر بر سیستم های بدن از جمله اعصاب، تنفس، 

 گردش خون و...

 

 در قالب توانمندی های کلی که دانشجویان باید در پایان دوره کسب کنند تدوین شود( "هدف کلی )لطفا

اصول کلی و عمومی داروشناسی با داروهای مختلف موثر بر سیستم های بدن آشنا در این درس دانشجو ضمن فراگیری 

 شده و با کاربردهای آنها آشنا می شوند.

 

 

 واحد 3تعداد واحد :  

 نام مسئول درس : سعید واحدی

 مدرسان : سعید واحدی

 14کد درس :          1فیزیولوژی پیشنیاز : 

 مقطع : کارشناسی   هوشبری                    رشته تحصیلی : 

 اطالعات مسئول درس :

 رتبه علمی : مربی

 گروه اتاق عمل – طبقه ششم -محل کار : دانشکده پیراپزشکی

 88982837تلفن تماس : 



 اهداف اختصاصی

 پس از پایان این درس انتظار می رود که فراگیر :

مقادیر مصرف و قوانین  مکانیسم اثر داروها، موارد مصرف، موارد منع مصرف، عوارض ناخواسته،دانشجو باید قادر باشد  -
 را بیان کند. دارویی

 

 
 پرسش و پاسخ – توصیفی  روش تدریس :

 
شماره 

 جلسه

 مدرس )مدرسان( روش تدریس عنوان جلسه

پرسش و پاسخ -توصیفی تعاریف کلی و نحوه اثر داروها، تعریف دارو، منشاء داروها 1  سعید واحدی 

پرسش و پاسخ -توصیفی فارماکوکینتیک 2  واحدیسعید  

پرسش و پاسخ -توصیفی عوامل موثر در نحوه اثر داروها، مفهوم گیرنده، اشکال دارویی 3  سعید واحدی 

پرسش و پاسخ -توصیفی انتقال مواد از غشاءها، راههای مصرف دارو 4  سعید واحدی 

پرسش و پاسخ -توصیفی 1کلیات نورو فارماکولوژی  5  سعید واحدی 

پرسش و پاسخ -توصیفی 2 کلیات نورو فارماکولوژی 6  سعید واحدی 

پرسش و پاسخ -توصیفی داروهای موثر بر دستگاه تنفس 7  سعید واحدی 

پرسش و پاسخ -توصیفی داروهای موثر بر دستگاه گردش خون 8  سعید واحدی 

پرسش و پاسخ -توصیفی هیستامین و آنتی هیستامین ها 9  سعید واحدی 

پاسخپرسش و  -توصیفی دیورتیک ها 10  سعید واحدی 

پرسش و پاسخ -توصیفی کورتیکو استروئیدها 11  سعید واحدی 

پرسش و پاسخ -توصیفی 1آنتی بیوتیک ها  12  سعید واحدی 

پرسش و پاسخ -توصیفی 2آنتی بیوتیک ها  13  سعید واحدی 

پرسش و پاسخ -توصیفی قوانین مربوط به دارو -نگهداری و مصرف داروها 14  سعید واحدی 

پرسش و پاسخ -توصیفی مخدر درد داروهای ضد 15  سعید واحدی 

پرسش و پاسخ -توصیفی غیر مخدر ضد دردداروهای  16  سعید واحدی 

پرسش و پاسخ -توصیفی تداخالت دارویی 17  سعید واحدی 
 

 %10حضور در کالس  -%90در قالب آزمون  تشریحی –پاسخ کوتاه  روش آزمون :

 

 

 

 

 



 باسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دانشکده پیراپزشکی
 

 4کالس      8-10شنبه ها             شناخت و تهیه و توزیع دارونام درس : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاراگراف ارائه دهد(توصیف کلی درس )انتظار می رود مسئول درس توصیف کلی از درس در قالب یک یا دو 

در این درس دانشجویان با تعریف دارو، اصول تقسیم بندی داروها، تداخالت دارویی، فرآیند تولید، نگهداری و توزیع دارو، 

 قوانین و مقررات دارویی و چگونگی اداره و گردش اقتصادی و مبانی کار در داروخانه آشنا می شوند.

 

 های کلی که دانشجویان باید در پایان دوره کسب کنند تدوین شود(در قالب توانمندی  "هدف کلی )لطفا

 آشنایی با داروها )انواع داروها( و دارو درمانی، چگونگی فرآیند تهیه ، تولید واردات، توزیع و عرضه داروها.

 آشنایی با نقش داروساز و داروخانه در سیستم دارو درمانی.

 

 واحد 2تعداد واحد :  

 نام مسئول درس : سعید واحدی

 مدرسان : سعید واحدی

 43کد درس :         پیشنیاز : کد  ندارد 

 مقطع : کارشناسی  رشته تحصیلی : مدیریت خدمات بهداشتی 

 اطالعات مسئول درس :

 رتبه علمی : مربی

 گروه اتاق عمل – طبقه ششم -محل کار : دانشکده پیراپزشکی

 88982837تلفن تماس : 



 اهداف اختصاصی

 ار می رود که فراگیر :پس از پایان این درس انتظ

 دانشجو باید قادر باشد تعریف دارو و جایگاه آن در درمان را بیان کند. -1

 دانشجو باید قادر باشد طبقه بندی داروها و منشاء داروها را بیان کند. -2

 دانشجو باید قادر باشد راههای مصرف داروها و شرایط نگهداری داروها را بیان کند. -3

 قادر باشد مراحل تولید، تولید، نگهداری ساخت، واردات، توزیع و عرضه داروها را بیان کند. دانشجو باید -4

 دانشجو باید آشنایی اجمالی با گروههای مختلف دارویی پیدا کرده موارد مصرف داروها را بداند. -5
 

 پرسش و پاسخ –سخنرانی   روش تدریس :
 

شماره 

 جلسه

 )مدرسان(مدرس  روش تدریس عنوان جلسه

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی تعاریف کلی دارو، اصول اثربخشی دراوها و سموم 1

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی اصول تقسیم بندی داروها 2

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی اشکال دارویی و راههای مصرف داروها 3

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی آشنایی با قوانین و نظام دارویی ایران 4

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی سیستم های تهیه ، توزیع دارو در بیمارستان 5

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی آشنایی با داروساز، داروخانه و نقش آن در توزیع دارو 6

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی کلیات داروشناسی 7

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی قلبی و عروقیداروهای  8

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی داروهای گوارشی 9

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی داروهای موثر بر سیستم اعصاب 10

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی داروهای ضد درد 11

 واحدیسعید  پرسش و پاسخ -سخنرانی آنتی بیوتیک ها 12

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی آشنایی با مقررات سازمان های بیمه 13

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی راههای بهینه سازی مصرف دارو 14

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی بازدید و آشنایی با نحوه فعالیت داروخانه بیماران سرپایی 15

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی داروییاصول کلی تداخالت  16

 سعید واحدی پرسش و پاسخ -سخنرانی آشنایی با اصول اقتصاد دارویی 17
 

 تشریحی -پاسخ کوتاه  روش آزمون :


