منابع مطالعاتي
مىبع يب مىببع اصهي َ ضرَري جٍت مطبنعً:
مىببع مفيد َ كمك كىىدي بً يبدگيري بٍتر:
پبيگبٌٍبي ايىتروتي قببم استفبدي براي درش:

جزوات کالس و کتاب اصول فارماکولوژی نوشته
دکرت رتانی و دکرت رستمی
کتة عمومی فارماکولوژی
BNF
و
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FDA
پایگاه
( )http://www.bnf.org/bnfو سایت کتاخبانه دانشگاه
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اهداف و روشها
ارتببط درش بب رضتً:

درس فبرهبکَلَصی ثزای داًطجَیبى رضتِ دًذاًپشضکی اس اّویت ثبالیی ثزخَردار است .آضٌبیی ثب آثبر ،ػَارض ٍ
تذاخالت دارٍیی اس هْوتزیي ػلَهی است کِ دًذاًپشضکبى ثبیذ ثب آى آضٌب ثبضٌذ.

اٌداف عمُمي درش:

آضٌبیی ثب هفبّین کلی فبرهبکَلَصی ٍ هؼزفی دارٍّبی هَثز ثز ثبفتْبی هزکشی ٍ هحیطی ثب تبکیذ ثز هکبًیسن ػول آًْب.
هؼزفی دارٍّبیی کِ کبرثزد ثیطتز در دًذاًپشضکی دارًذ.

اٌداف اختصبصي درش:

آضٌبیی ثب اسبهی دارٍّب ،هصبرف ثبلیٌی آًْب ،ػَارض ٍ تذاخالت آًْب کِ در لیست جذاگبًِ ارائِ ضذُ است

رَضٍبي ارائً درش :

ثب استفبدُ اس  ٍ Power projector ، over head projectorگچ ٍ تختِ (ّز کذام هَجَد ثبضذ)

آمبدگيٍبی الزو برای داوطجُیبن
قبم از ضرَع کالش

هطبلؼِ هجبحث هَرد ًظز لجل اس ٍرٍد ثِ کالس ٍ جَاة دادى ثِ سؤال ّبیی کِ لجل اس ضزٍع کالس ارائِ ضذُ است

اطالعات تکمیلی و قوانین درس
رَش ارزضيببی تکبنيف َ تمریىبت

سئَالْبی اختصبصی هزثَط ثِ ػٌبٍیي درسی ٍ پزٍصُ ّبی کَتبُ تحمیمبتی ارائِ هی گزدد ٍ ثِ افزادی کِ
هَفك ثِ اًجبم ایي کبر ضًَذ ٍ سئَالْب را درست جَاة دٌّذ سْوی در ًوزُ ًْبیی آًْب در ًظز گزفتِ خَاّذ
ضذ.

تبریخ کُئيسٌب

دٍ ّفتِ لجل اس اهتحبى هیبى تزم ٍ پبیبى تزم

رَش برگساری امتحبوبت َ فرمت آزمُن
ٌب

اهتحبًبت هیبى تزم ٍ پبیبى تزم ثصَرت تستی ثزگشار خَاّذ ضذ .ایي سئَالْب ًوزُ هٌفی ًذارد .داًطجَیبى
ثبیذ حتوبً هذاد ٍ پبکي ثْوزاُ داضتِ ثبضٌذ.

حصُر َ غيبة

حضَر ٍ غیبة ثز اسبس لیست ارائِ ضذُ اس آهَسش ّز جلسِ اًجبم هی ضَد .داًطجَیبى هَظفٌذ ثِ هَلغ
سز کالس حبضز ثبضٌذ ،داًطجَیبًی کِ غیجت غیز هَجِ داضتِ ثبضٌذ تب حذالل نیم نمره ثِ اسای ّز جلسِ
اس ًوزُ ًْبیی آًْب کسز خَاّذ ضذ .در صَرتی کِ تؼذاد غیجت ّب ثیص اس حذ هجبس ثبضذ ( )4/17هطبثك
لَاًیي آهَسضی ثز خَرد خَاّذ ضذ .حضَر ثب تبخیز در کالس ثِ هٌشلِ یک غیجت تلمی خَاّذ ضذ.

مطبرکت در کالش

طزح سئَال ّبی درسی در کالس ٍ در ًظز گزفتي اهتیبس ثزای افزادی کِ ثِ ایي سؤاالت پبسخ صحیح هی
دٌّذ .فؼبلیت ّبی سز کالس جوؼبً هی تَاًذ تب ً 1وزُ در ًوزات پبیبى تزم تبثیز گذار ثبضذ.

عدو اوجبو تکبنيف

افزادی کِ در فؼبلیت ّبی کالسی هطبرکت ًذاضتِ ثبضٌذ ّیچ اهتیبسی در ًوزات ًْبیی ًخَاٌّذ داضت.

رَش ومري دٌی

اهتحبى هیبى تزم ً 8وزُ ٍ پبیبى تزم ً 12وزُ خَاّذ داضت.

رَضٍبی ارائً فيدبک

ثصَرت حضَری یب کتجی

سبیر وکبت مُرد ويبز

برنامه درسی فارماکولوژی دندانپزشکی در نیمسال اول 99-96
عىُان درش:

محم تطكهيم كالش:

فارماكولوشي دندانپسشکی

ضمبري َ كد درش:
ويمسبل تحصيهي:

زمبن تطكيم كالش :

3131331

تعداد َاحد درسي:
وُع َاحد:

مسئُل درش

دكتري عمومی دندانپسشکی
 2واحد

دانشکده داروسازي

تهفه تمبش:

12422135

سبعبت حضُر در دفتر :

فیسیولوشي

همه روزه با وقت قبلی

آدرش پست انكترَويكي :Email

رديف

rabbani@pharm.mui.ac.ir

تاريخ

مدرس

همذهبت فبرهبکَلَصی ٍ فبرهبکَدیٌبهیک

95/6/23

دکتز صذرائی

تؼطیل

95/6/30

2

فبرهبکَکیٌتیک

95/7/6

دکتز صذرائی

3

فبرهبکَلَصی اػصبة اتًََم ()1

95/7/13

دکتز صذرائی

تؼطیل

95/7/20

4

فبرهبکَلَصی اػصبة اتًََم ()2

95/7/27

دکتز صذرائی

5

فبرهبکَلَصی اػصبة اتًََم ()3

95/8/4

دکتز صذرائی

6

دارٍّبی ضذ درد هخذر

95/8/11

دکتز رثبًی

7

دارٍّبی ضذ درد غیز هخذر

95/8/18

دکتز رثبًی

8

ثیحس کٌٌذُ ّبی هَضؼی

95/8/25

دکتز رثبًی

9

ثیَْش کٌٌذُ ّبی ػوَهی

95/9/2

دکتز رثبًی

10

ضل کٌٌذُ ّبی ػضالًی ّ +یستبهیي ٍ آًتی ّیستبهیي 95/9/9

دکتز رثبًی

1

عنوان

فارماكولوشي – دانشکده داروسازي
دكتر محمد ربانی

محم دفتر كبر:

نظري

پيص ويبزٌبي درش:

 3-31سه شنبه ها

گرَي َ داوطكدي ارائً دٌىدي:

اول 45-41

رضتً َ مقطع تحصيهي:

كالس دندانپسشکی

11

اهتحبى هیبى تزم (ردیفْبی  1تب )7

95/9/16

12

للت ٍ ػزٍق ()1

95/9/23

دکتز حسیٌی

13

للت ٍ ػزٍق ( - )2کَرتیکَاستزٍئیذّب

95/9/30

دکتز حسیٌی

14

دارٍّبی ضذ هیکزٍة ()1

95/10/7

دکتز حسیٌی

15

دارٍّبی ضذ هیکزٍة ()2

 95/10/14دکتز حسیٌی

16

دارٍّبی ضذ هیکزٍة ()3

ججزاًی

دکتز حسیٌی

17

آًتی سپتیکْب

ججزاًی

دکتز حسیٌی

