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 دانشکده داروسازی

  PhDتخصصی/ دکتریدوره 

 

 درس:اطالعات 

  فارماکوکینتیک بالینی پیشرفته درس: عنوان

  1199922کد درس:

 واحد نظری 3 :2واحدو تعداد نوع 

 دکتر حسین خلیلی افوسینام مسؤول درس: 

دکتر  ،خویدکی دکتر آزیتا حاج حسین طالساز، دکتر حسین خلیلی ، دکتر سیمین دشتی :)به ترتیب حروف الفبا( مدرسان

دکتر مجتبی مجتهدزاده، دکتر فرهاد نجم الدین، دکتر هوشیار منصور رستگارپناه، دکتر کورش صادقی، دکتر نیایش محبی، 

     هنرمند

 : زمان/ همنیازپیش

 اول نیمسال تحصیلی:

 

 :درس مسؤول اطالعات

                                                           

 واحد عملی( 2واحد نظری،  1عملی به تفكیک تعداد واحدهای مصوب. )مثال:  -نظرینظری، عملی و یا مشتمل بر: 1 
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 رتبه علمی: استاد

 گروه داروسازی بالینیمحل کار: 

 00645966تلفن تماس: 

 khalilih@sina.tums.ac.irنشانی پست الکترونیک: 
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 :درس یکل فیتوص

اسممممین، یونکومدر این درس نحوه جذب، توزیع، متابولیسممممد و د ع و يم نین عوامل ددیل در يینتیر دارويای دام  ممممامل  

تر ، مدل ياي متفاوت  ارمايويینتیكي و پارام ... ایمونوساپرسوريا، دارويای ضد تشنج ، دیگوکسینینوگلیکوزیديا، لیتید، آم

مورد مطالعه قرار دوايد گر ت. يم نین به نحوه مانیتورینگ دارويا، تغییرات پارامترياي يینتیكي در  يماي  مارمايويینتیر  

و تاثیر آنها يمودیالیز و پالسممما  رزی  ( يم نین اصممول چاقا راد  جمعیت ياي دام )يوديان، سممالمندان ، بانوان باردار،

 پردادته دوايد  د.بر بردا ت دارويا و نحوه تنظیک دوز دارويا در نارسایی کلیوی و کبدی 

 

 :مندیتوان محورهای/ یکل فاهدا

 مرور مفاهیم فارماکوکینتیک بالینی -

 فارماکوکینتیک داروهای خاصبررسی  -

 با استفاده از مدلینگ فارماکوکینتیکپیش بینی در  -

 

 :مندیتوانمحورهای هر / زیریاختصاص اهداف

 ........ریفراگ که رودیم انتظار درس نیا انیپا از پس

 با واژه های رایج در فارماکوکینتیک بالینی آشنا باشد. -

 انواع مدل های فارماکوکینتیكی را بشناسد. -

 در جمعیت های خاص فیزیولوژیک )اطفال، سالمندان، خانم های باردار و افراد چاق( بداند.تغییرات فارماکوکینتیكی داروها  -

تغییرات فارماکوکینتیكی داروها در شرایط پاتولوژیک و بیماری خاص )نارسایی کبد، نارسایی کلیه، دیالیز، پالسمافورز، بیماران  -

critically ill.بداند ) 
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، داروهای ی جهت داروهای خاص ) ونكوماسین، آمینوگلیكوزیدها، لیتیم، دیگوکسینقادر به محاسبات فارماکوکینتیك -

 و ...( باشد. ایمونوساپرسور، داروهای ضد تشنج

 با نقش مدلینگ در پیش بینی پارمترهای فارماکوکینتیک آشنایی داشته باشد. -

 

 :یادگیری -یاددهی هایروش

سخنرانی تعاملی )پرسش و پاسخ، ☒

 گروهی و ...( کوئیز، بحث

 ایفای نقش   های کوچک بحث در گروه 

 

 یاکتشاف یریادگی 

 شده تیهدا

          (PBL)مسئله  حل بر مبتنی یادگیری  (TBL)تیم  بر مبتنی یادگیری  

 

یادگیری مبتنی بر   

 سناریو

 کالس وارونه 

استفاده از دانشجویان در تدریس   آموزش مجازی 

 )تدریس توسط همتایان(

 نام لطفاً) موارد سایر بازی 

 -------( ببرید

 

 :درس میتقو

 : فارماکوکینتیک بالینی پیشرفتهنام درس

 : دکتر حسین خلیلی افوسیمسئول درس

کالس 

 آنالین

جل مبحث عنوان نام استاد تاریخ ارائه سیتدر روش یادگیری  یهاتیفعال

 سه
 خود

 آزمون

اتاق 

بحث 

 )فروم(

محتوای  فیلم تكلیف

چند 

 رسانه ای

جزوه و 

فایل 

 متنی

 پادکست اسالید

دکتر فرهاد           

  نجم الدین
 2 مقدمه و کلیات



5 
 

 *  

دکتر فرهاد    *       

 نجم الدین
 1 مقدمه و کلیات

دکتر    *       

سیمین 

  دشتی

تنظیم دوز 

داروها در 

نارسایی کلیه و 

 کبد

3 

دکتر    *       

سیمین 

  دشتی

 4 دیالیز

دکتر    *       

سیمین 

  دشتی

 5 پالسمافورز

دکتر           

مجتبی 

  مجتهدزاده

فارماکوکینتیک 

کاربردی 

 باربیتورات ها

6 

دکتر           

مجتبی 

 مجتهدزاده 

فارماکوکینتیک 

متیل کاربردی 

 زانتین ها

1 

دکتر    *       

حسین 

 خلیلی 

فارماکوکینتیک 

کاربردی 

 آمینوگلیكوزیدها

8 



6 
 

دکتر    *       

حسین 

 خلیلی 

فارماکوکینتیک 

کاربردی 

 ونكومایسین

9 

دکتر آزیتا    *       

حاج حسین 

 طالساز 

فارماکوکینتیک 

کاربردی 

 دیگوکسین

29 

دکتر نیایش    *       

  محبی
فارماکوکینتیک 

 لیتیمکاربردی 
22 

دکتر    *       

کورش 

 صادقی

فارماکوکینتیک 

کاربردی 

ایمونوساپرسنت 

 ها

)سیكلوسپورین، 

تاکرولیموس، 

 مایكوفنوالت(

21 

دکتر    *       

منصور 

  رستگارپناه

فارماکوکینتیک 

کاربردی 

لیدوکائین و 

 پروکائین آمید

23 

دکتر           

هوشیار 

     هنرمند

فارماکوکینتیک 

کاربردی 

 ضدداروهای 

 تشنج 

24 
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            25 

            26 

            21 

 توضیحات:

 لطفا روش تدریس، فعالیت های یادگیری و کالس آنالین با عالمت * مشخص گردد.

 وضیحات بیشتر در این قسمت درج گردد.تدر صورت نیاز به 

 

 

  دانشجو:  یابیارز روش

 

 پیشرفته: فارماکوکینتیک بالینی نام درس

 . نمرهزمآ

 : دکتر حسین خلیلی افوسینام مسئول درس

فعالیت های 

 یادگیری

)تکالیف، 

فروم، 

 خودآزمون(

  کوئیز میان ترم پایان ترم پروژه
سامانه 

 آزمون

شفاهی 

 آنالین

سامانه  حضوری

 آزمون

شفاهی 

 آنالین

سامانه  حضوری

 آزمون

شفاهی 

 آنالین

 حضوری
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سهم        011%    

 نمره

زمان            

 برگزاری

نوع        *    

 برگزاری 

 توضیحات:

، ینآنال، حضور و غیاب در کالسهای )مواردی چون نمره آزمون .شیابی نهایی دانشجو را ذکر نماییدبندی دقیق ارزها و بارممالكلطفا 

  تكالیف و سایر فعالیتهای پیش بینی شده(

 با عالمت * مشخص گردد. نوع برگزاری آزمون )حضوری، شفاهی آنالین، سامانه آزمون(

 درج گردد که سهم نمره فعالیت های مختلف یادگیری مربوط به کدام یک از اساتید است. وضیحاتت قسمتدر 

  :منابع

 .باشدیم مرتبط یهاتیساوب ینشان و هامقاله ،یتخصص یهاهینشر ،یدرس یهاکتاب شامل منابع

 :کتب( الف      

-Basic Clinical Pharmacokinetics (Basic Clinical Pharmacokinetics (Winter)) 5th Edition 

-Handbook of Dialysis Fifth Edition 

 

 :مقاالت( ب      

 :شتریب مطالعه یبرا منابع( ج      


