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  واحد عملي) 1واحد نظري،  2عملي به تفكيك تعداد واحدهاي مصوب. (مثال:  -مشتمل بر: نظري، عملي و يا نظري1 
  



  

  :درس يكل فيتوص

  ) ندك فيتوص بند، دو اي كيدرس را در قالب هاي مختلف محتوايي بخش ،يكل يحاتيرود مسؤول درس ضمن ارائه توضيم(انتظار  

آگاهي از فارماكوكينتيك و سرنوشت دارو در بدن شامل پروسه جذب، توزيع، متابوليسم و حذف. آشنايي با انواع فاكتورهاي موثر بر 
جذب و كينتيك دارو شامل خواص فيزيكوشيميايي دارو، اثر نوع و اجزاي تشكيل دهنده فرموالسيون و ويژگي هاي فيزيولوژيكي 

  آن در طراحي فرموالسيون و ارائه راه حل به كادر پزشكي در مواقع لزوم  نظير سن و...و كاربرد

  

  مندي:محورهاي توان/ يكل فاهدا

 آشنايي دانشجويان با:

  ساختمان غشا، عبور داروها از غشاهاي بيولوژيك و مكانيسم هاي انتقال

  سرنوشت اشكال دارويي در بدن شامل جذب، توزيع، متابوليسم و دفع

  . فيزيكو شيميايي, فيزيولوژيكي و فرموالسيون و اجزاي آن مؤثر بر سرنوشت اشكال دارويي در بدنعوامل 

  روش هاي محاسبه پارامترهاي فارماكوكينتيكي دارو در بدن با انواع مدل هاي كمپارتماني و غير كمپارتماني.

  هم ارزي زيستي و آشنايي با محاسبات آ

  پيامدهاي يادگيري مورد انتظار:

دانشجو بايد بتواند ساختمان غشا و مكانيمسهاي انتقال را بداند و نقش مكانيسمهاي انتقال را در روندهاي مختلف جذب, توزيع, 

  متابوليسم , دفع و حذف متوجه شود.

 .شناسدبعوامل مختلف فيزيولوژيكي، فيزيكوشيميايي و مربوط به فرموالسيون مؤثر در جذب, توزيع, متابوليسم و حذف داروها را 

BCS  سيستم طبقه بندي بيوفارماسيوتيك  

  متابوليسم و دفع داروها و عوامل مؤثر بر آنها را توضيح دهد. 

  با كينتيك خطي و غير خطي (پارامترهاي آن) و نقش آن در تنظيم دوز داروها آشنا شود. 



ابت هاي مختلف حذف دارو, ثابت جذب دارو, پارامترهاي فارماكوكينتيكي و مفاهيمي مانند نيمه عمر, كليرانس, حجم توزيع, ث

  و محاسبه كند. سطح زير منحني دارو را درانواع مدلهاي فارماكوكينتيكي تعريف

آشنايي اجمالي با مقررات, پروتكل و محاسبات هم ارزي زيستي داروها و  فارماكوكينتيك دوزهاي مكرر را محاسبه مي كند.

  Biowaiverو موارد   in vitro , in vivo and in silicoمطالعات 

  مندي:/ زيرمحورهاي هر توانياختصاص اهداف

  سر فصل جلسات بر مبناي اهداف ( اهداف اختصاصي):

 انتقال مختلف هاي مكانيسم و بيولوژيك غشاهاي از داروها عبور غشا، ساختمان

 داروها جذب بر فرموالسيون و فيزيكوشيميايي , فيزيولوژيك عوامل بررسي

 وريدي سريع تزريق بخشي يك مدل

 عروقي خارج تجويز بخشي يك مدل

 بدن) هاي پروتئين انواع به آنها اتصال و داروها توزيع وريدي( سريع تجويز بخشي دو مدل

  بخشي غير فارماكوكينتيكي آناليز

  وريدي سريع تجويز مدل در مكرر دوزهاي كينتيك

  استخراج نسبت و داروها كليرانس

 داروها صفراوي و كليوي دفع

 كبدي كليرانس و متابوليسم

 داروها خطي غير فارماكوكينتيك

 داروها سنگي هم و زيستي فراهمي

IVIVC-BCS 

 ) قلبي نارسايي و كليوي-كبدي اختالالت ( ها بيماري در داروها كينتيك



  درماني اثرات و دارو مقدار بين رابطه فارماكوديناميك,
  داروها درماني پايش

  يادگيري استفاده شده را در تقويم درس اعالم نماييد)-(خواهشمند است روش ياددهي :يادگيري -ياددهي هايروش

  سخنراني تعاملي (پرسش و
پاسخ، كوئيز، بحث گروهي و 

(... 

 هاي كوچك بحث در گروه   ايفاي
  نقش 

 

 يريادگي 
 ياكتشاف

 تيهدا
 شده

 تيم  بر مبتني يادگيري
(TBL) 

 ه مسئل حل بر مبتني يادگيري
(PBL)           

 

  يادگيري
مبتني بر  

 سناريو

  كالس
 وارونه

  آموزش مجازي در سامانه
نويد (پادكست، اساليد، 
جزوه و فايل متني، محتواي 

  چند رسانه اي، فيلم)

  استفاده از دانشجويان در
تدريس (تدريس توسط 

 همتايان)

 بازي  موارد ساير 
 نام لطفاً(

--) ببريد
----- 

  

   



  :درس ميتقو

  بيوفارماسي و فار ماكوكينتيك: نام درس

  مسئول درس: دكتر صدراي

   يادگيري يهاتيفعال

   

و شرح وظايف نام 
  )TAكمك مدرس (

-ياددهي روش
 يادگيري

 جلسه مبحث عنوان  نام استاد  تاريخ ارائه

خود 
  آزمون

اتاق 
بحث 
  (فروم)

   تكليف

دكتر در طول ترم    
  ,مهتديندرين 

در فضاي اتاق 
سوال ها بحث به 

  پاسخ مي دهند.

آموزش مجازي 
  در سامانه نويد

1401/6/19 

دكتر 
 اردكاني

مفهوم بيوفارماسي و 
فارماكوكينتيك 

تعاريف،منحني غلظت 
 زمان

1 

آموزش مجازي     *
 در سامانه نويد

1401/6/22 

دكتر 
 اردكاني

عوامل 
بيوفارماسيوتيكس 

موثر در طراحي اشكال 
 دارويي

2 

آموزش مجازي     *
 در سامانه نويد

1401/6/29 

دكتر 
 اردكاني

عوامل 
بيوفارماسيوتيكس 

موثر در طراحي اشكال 
 دارويي

3 

آموزش مجازي     *
 در سامانه نويد

دكتر  1401/7/2
 اردكاني

عوامل فيزيولوژيك 
موثر در طراحي اشكال 

 دارويي

4 



دكتر  1401/7/9 حضوري    
 اردكاني

عوامل فيزيولوژيك 
موثر در طراحي اشكال 

 دارويي

5 

 1401/7/12 حضوري    *

دكتر 
 اردكاني

عوامل 
بيوفارماسيوتيكس 

موثر در طراحي اشكال 
 دارويي

6 

دكتر  1401/7/16 حضوري    
 اردكاني

مباحث رياضي وآماري 
مرتبط با 

 فارماكوكينتيك

7 

دكتر  1401/7/19 حضوري    *
 اردكاني

بخشي: سيستم هاي 
يك بخشي عروقي 

 (اصول و مفاهيم)

8 

دكتر  1401/7/23 حضوري    *
 اردكاني

سيستم هاي 
بخشي:يك بخشي 
 عروقي (محاسبات)

9 

دكتر  1401/7/26 حضوري    
 اردكاني

سيستم هاي بخشي : 
يك بخشي غير عروقي 

 (اصول و مفاهيم)

10 

دكتر  1401/7/26 حضوري    *
 اردكاني

سيستم هاي بخشي : 
بخشي غير عروقي  يك

 (محاسبات)

11 

دكتر  1401/7/30 حضوري    
 اردكاني

سيستم هاي دوبخشي 
عروقي (اصول و 

 مفاهيم)

12 



دكتر  1401/8/3 حضوري    *
 اردكاني

سيستم هاي دوبخشي 
 عروقي (محاسبات)

13  

 1401/8/7 حضوري    

دكتر  
 روييني

تعيين پارامترهاي 
فارماكوكينتيكي با 

داده هاي استفاده از 
 ادراري

14  

 1401/8/10 حضوري    *

دكتر  
 روييني

تعيين پارامترهاي 
فارماكوكينتيكي با 

استفاده از داده هاي 
 ادراري

15  

  16  امتحان ميان ترم   1401/8/14 حضوري    

دكتر   1401/8/17 حضوري    
 روييني

حذف و دفع داروها و 
كليرانس كبدي و 

 كليوي

17  

دكتر   1401/8/21 حضوري    *
 روييني

تزريق وريدي با 
 سرعت ثابت
(Infusion) 

18  

دكتر   1401/8/24 حضوري    
 روييني

تزريق وريدي با 
 سرعت ثابت

(Infusion) 

19  

دكتر   1401/8/28 حضوري    *
 روييني

فارماكوكينتيك 
 دوزهاي مكرر

20  

دكتر   1401/9/1 حضوري    
 روييني

فارماكوكينتيك 
 مكرردوزهاي 

21  



دكتر   1401/9/5 حضوري    *
 روييني

فراهمي زيستي و هم 
 ارزي حياتي

22  

دكتر   1401/9/8 حضوري    
 روييني

فراهمي زيستي و هم 
 ارزي حياتي

23  

و  حضوري    *
 مجازي

دكتر  1401/9/12
 صدراي

فارماكوكينتيك غير 
 خطي

24  

حضوري و     
 مجازي

دكتر  1401/9/15
 صدراي

فارماكوكينتيك غير 
 خطي

25  

حضوري و     *
 مجازي

دكتر  1401/9/19
 صدراي

 متابوليسم
26  

حضوري و     
 مجازي

دكتر  1401/9/22
 صدراي

 متابوليسم
27  

حضوري و     
 مجازي

دكتر  1401/9/26
 صدراي

 فارماكوژنتيك 
28  

حضوري و     
 مجازي

1401/9/29 

دكتر 
 صدراي

استرئوشيمي,  
و فارماكوكينتيك 
/PK)فارماكوديناميك

PD) 

29  

حضوري و     *
 مجازي

دكتر  1401/10/3
 صدراي

IVIVC &  TDM 
30  

حضوري و     
 مجازي

1401/10/10 
دكتر 

 صدراي

اشاره اي به 
فارماكوكينتيك 

 سيستم هاي نوين

31  



و  حضوري    
 مجازي

1401/10/13 

دكتر 
مجتهد 

 زاده

فارماكوكينتيك در 
گروههاي و بيماران 

خاص(مانند سالمندان، 
بچه ها ، بيماران 

كليوي، كبدي و قلبي 
 عروقي)

32  

  

  توضيحات:

  در صورت نياز به توضيحات بيشتر در اين قسمت درج گردد.

   دانشجو:  يابيارز روش

  

  : بيوفارماسي و فارماكوكينتيكنام درس

  آزم. نمره

  صدراينام مسئول درس: دكتر 

فعاليت هاي 
  يادگيري

(تكاليف، 
فروم، 

  خودآزمون)

  كوئيز ميان ترم پايان ترم  پروژه

سامانه 
  آزمون

 شفاهي/

  عملي

سامانه   كتبي
  آزمون

 شفاهي/

  عملي

سامانه   كتبي
  آزمون

 شفاهي/

  عملي

  كتبي

سهم     30%        60%    10%
  نمره

طبق     طی ترم
 برنامه

      14 
 آبان

زمان    
 برگزاري



حات:  امتحان ميان ترم اجباري و با دكتر اردكاني است ( در صورتي كه دانشجو اين امتحان را ندهد ترجيحا توضي
  حذف اضطراري كند).

  دكتر صدراي مي باشد. %30با دكتر روئيني و  %30امتحان پايان ترم 

  است. فعاليتهاي يادگيري كه بر اساس خود آزمونها در محيط نويد است, مربوط به همه اساتيد

بندي دقيق ارزشيابي نهايي دانشجو را براي هر استاد به صورت جداگانه ذكر نماييد. (مواردي چون نمره آزمون، ها و بارممالكلطفا 
    پيش بيني شده)حضور و غياب در كالسهاي آنالين، تكاليف و ساير فعاليتهاي 

  * مشخص گردد. آزمون) با عالمتآزمون (كتبي، شفاهي/عملي، سامانه نوع برگزاري 

  در قسمت توضيحات درج گردد كه سهم نمره فعاليت هاي مختلف يادگيري مربوط به كدام يك از اساتيد است.

  : منابع

  .باشديم مرتبط يهاتيساوب ينشان و هامقاله ،يتخصص يهاهينشر ،يدرس يهاكتاب شامل منابع

  فارماكوكينتيك و بيوفارماسي شارگل , فارسي و انگليسي :كتب) الف      

  بر حسب صالحديد اساتيد در كالس معرفي مي شود.  :مقاالت) ب      

 www.boomer.orgسايت   :شتريب مطالعه يبرا منابع) ج      

  


