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  داروسازي دانشکده

  آموزشی فارماسیوتیکس گروه

  Course Plan دورهدرس طرح 

  مشخصات فراگیران  مشخصات درس

  داروسازي  :دانشکده  بیوفارماسی و فارماکوکینتیک نظري  عنوان واحد درسی:

  فارماسیوتیکس رشته تحصیلی:   واحد درسی: نوع

  تخصصیدکتراي  ع تحصیلی:مقط  کارورزي:  کارآموزي:  عملی:  3 نظري:  تعداد واحد

  سایر  کارورز  کارآموز  ترم تحصیلی  کارورزي:  کارآموزي:  عملی:  51نظري:       تعداد ساعت

        2   نداردپیشنیاز:    02 د درس:ک

  سایر:  سایر:

  مشخصات مسؤل درس

  فارماسیوتیکس    رشته تحصیلی:  سعید رضایی  نام و نام خانوادگی:

  دانشیار         رتبه علمی: Ph.D          مقطع تحصیلی:

 s.rezaee@zums.ac.ir پست الکترونیک:   09163019067      تماس: شماره

  دانشکده داروسازي   محل کار:

  مهرداد حمیدیزیبا اسالمبولچیالرایی، سعید رض  :)ان(مدرسنام و نام خانوادگی مدرس

  بازنگري بر اساس نیاز جامعه:  :تاریخ تدوین طرح درس  نحوه برگزاري دوره:

  شماره جلسات بازنگري شده:  تاریخ   18/11/98  ترکیبی  مجازي  حضوري
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  اهداف آموزشی

  ارتقاي سطح دانش دانشجویان درباره مباحث پیشرفته بیوفارماسی و فارماکوکینتیک  کلی:هدف 

 :(رفتاري) انتظار می رود فراگیر:برنامه آموزشی در پایان اهداف اختصاصی ، 

o   و فارماکودینامیک داروها را بداند.اصول ارتباط فارماکوکینتیک 

o  فارماکودینامیک جمعیتی آشنا شود.با مفاهیم و اصول محاسبات فارماکوکینتیک و 

o .با مدلهاي فارماکوکینتیک مبتنی بر فیزیولوژي آشنا شود 

o اساس و کاربردهاي تعمیم داده هاي برون تن به درون تن را بداند. 

o .اصول فارماکوکینتیک متابولیت داروها را فراگیرد 

o .مبانی برقراري ارتباط بین داده هاي درون تن و برون را بیاموزد 

o نقش ترانسپورترها در انتقال داروها آشنا شود. با 

o .با فارماکوکینتیک سیستمهاي نوین دارورسانی آشنا شود 

o .اصول فارماکوکینتیک انانتیوسلکتیو را فراگیرد 

 
 :در پایان این درس دانشجو باید             حیطه شناختی 

 :حیطه عاطفی 
o  فارماکودینامیک داروها آشنا شده باشد.مدلهاي مختلف برقراري رابطه فارماکوکینتیک و با 
o .مفاهیم فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک جمعیتی را فراگرفته باشد 
o .مدلهاي فارماکوکینتیک مبتنی بر فیزیولوژي و کاربردهاي آن آشنا شده باشد 
o .مبانی و کاربردهاي تعمیم داده هاي برون تن به درون تن را فراگرفته باشد 
o ابولیت داروها را آموخته باشد و نحوه محاسبات مربوطه را بداند.فارماکوکینتیک مت 
o .با نحوه ماحاسبات برقراري رابطه بین داده هاي برون تن و درون تن آشنا شده باشد 
o .نقش و اهمیت ترانسپورتر ها را در انتقال داروها فراگرفته باشد 
o آموخته باشد. اصول و کاربرد فارماکوکینتیک در سیستمهاي نوین دارورسانی را 
o .فارماکوکینتیک انانونتیومر ها را بداند 

 حیطه روانی حرکتی-.  

  روش هاي تدریس:

                             شبیه سازي شده  بیمار                       کارگاه آموزشی                نمایش عملی                  ایفاي نقش                                   بحث گروهی                           پرسش و پاسخ                     سخنرانی

Bedside teaching                                                                                

     سایر( بنویسید):              
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  مواد و وسایل آموزشی:

  و فیلم آموزشیاسالید 

  

  تکالیف یادگیري( بعد تدریس):

  

  ضوابط آموزشی و سیاست هاي مدرس

  حضور به موقع در همه جلسات درسی، مشارکت در کالسانتظارات: 
  :مجازها

  استفاده از موبایل در کالس به هر منظور ممنوع است محدودیتها:
  ):/بالینی/عرصه/آزمایشگاهیعملیهاي ایمنی (دروس توصیه

  درسی:فهرست منابع 

  کتب مختلف فارماکوکینتیک و مقاالت مربوطه

 روش ارزیابی:

  مشاهده عملکرد
  (چک لیست) 

  مصاحبه 
  ( شفاهی)

  آزمون کتبی

    

  عینی  تشریحی

گسترده 
  پاسخ

  صحیح / غلط  جورکردنی  چند گزینه اي  کوته پاسخ

   نمره): 20بارم بندي نمره ( از 
  می باشد). 14 ، برابر20( نمره قبولی از    

   و پروژه: عملی انجام تکالیف  مشارکت کالسی:  -حضور و غیاب کالسی: 

  نمره 20  امتحان پایان ترم:  - امتحان میان ترم:  -کوئیز:
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  :موارد سایر

  :جدول زمانی ارائه برنامه

شماره 
  جلسه

روش 
  ارائه

  تاریخ
  ارائه 

ساعت 
  مدرس  عنوان جلسه   مکان ارائه  ارائه 

 دکتر رضایی ارتباط فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک PhDکالس   13-10  24/11/1398  حضوري  1

 دکتر رضایی فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک جمعیتی  PhDکالس   13-10  01/12/1398  حضوري  2

 دکتر رضایی فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک جمعیتی  PhDکالس   13-10  08/12/1398 حضوري  3

 دکتر رضایی فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک جمعیتی  PhDکالس   13-10  15/12/1398 حضوري  4

 دکتر رضایی PhD  Physiologically Based PK Modelingکالس   13-10  22/12/1398 حضوري  5

 دکتر رضایی PhD  In vitro In vivo Extrapolationکالس   13-10  20/01/1399 حضوري  6

  دکتر رضایی  PhD  In vitro In vivo Extrapolationکالس   13-10  27/01/1399 حضوري  7

 دکتر رضایی مطالعات هم ارزي زیستی و محاسبات آن  PhDکالس   13-10  03/02/1399  حضوري  8

دکتر  فارماکوکینتیک متابولیتها  PhDکالس   13-10  10/02/1399 حضوري  9
 الریاسالمبولچ

 دکتر داده هاي برون تنی و درون تنی در فارماکوکینتیکارتباط   PhDکالس   13-10  17/02/1399 حضوري  10
 الریاسالمبولچ

 دکتر  ارتباط داده هاي برون تنی و درون تنی در فارماکوکینتیک  PhDکالس   13-10  24/02/1399 حضوري  11
 الریاسالمبولچ

 دکتر حمیدی  نقش ترانسپورترها در انتقال داروها  PhDکالس   13-10  31/02/1399 حضوري  12

 دکتر حمیدی نقش ترانسپورترها در انتقال داروها  PhDکالس   13-10  07/03/1399 حضوري  13

 دکتر حمیدی فارماکوکینتیک سامانه هاي نوین دارورسانی  فوق العاده حضوري  14

 دکتر حمیدی فارماکوکینتیک سامانه هاي نوین دارورسانی  PhDکالس   13-10  21/03/1399 حضوري  15

 دکتر حمیدی فارماکوکینتیک سامانه هاي نوین دارورسانی  العادهفوق  حضوري  16

 دکتر حمیدی فارماکوکینتیک انانتیوسلکتیو  PhDکالس   13-10  04/04/1399 حضوري  17

  هفته بعد از آخرین جلسه 2حدود تاریخ امتحان پایان ترم:      

 


